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БРОВАРСЬКА ІУНСЬКА PA/lA кИl'13СЬКОЇ ОБЛАСТ1 

Р!ШЕННЯ 

Про зап:;ердження Міської ПрОI-рами 

регулювання чисельності безпритульних 

тварин в м. Бровари на 2012-2017 роки 

l 

З метою регулювання чисельності безпритульних тварин в М. Бровари, 

відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 

10.07.2012 року H~ 327 11 Про схвалення Міської ІІрограми регулювання 

чисельності безпритульних тварин в м. Бровари на 2012-2017 роки", Закону 
України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України 

·"Пр.r.> захист тварЮІ від жорстокого поводження", керуючись п. 22 СТ.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи РСІ<О:\1ендації 
постійної ICOMICl1 з питань соціально-економічного та купьтурного розвитку, 

бюджету, фінансі[; і цін та llOстійної комісії з питаІІЬ комунальної власності і 

приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затгердити Міську програму регулювання чисельності Бсзllриту.jы1:';хx 

тварин в м. LРОВGlРИ на 2012-2017 роки (додасться); 

2. Фінансуванll.Н персдбачитн в межах бюджетних асигнушшь; 

3. Контроль за виконаШІЯМ ЦІ,ОГО рішення покласти ІІа постійну ксмісіlO з 

питань соціШІЬІ-ІО-економіЧIlОГО та КУЛЬТУРІІОГО розвитку, 61OДЖ:СТУ, 

фінансів і цін Тс, постіЙI-IУ комісію з питань комуnальної власності і 

приватизації. 

Міський голова І. В. Сапожко 

1\1. l~рс)Вари 

1::,11, ___ , ____ _ 



До,'тато:с 

до ріШС:IШІ ;;РОН:1РСЬК()Ї .\lіСI,!\()Ї Р(lДИ 

І\ГІСЬКА ПРОГРАМА 

:~:?гулlOШШ,:,! чиссль:юсті безпритуль:;их тзарип в М. Броj3~РИ 

на 2012-2017 РОКІІ 

І. Загальні /10ЛОJfCеfllШ 

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами в м. Бровари на 2012-2017 роки (далі - Програма) розроблена у 

відповідності до Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 

«Про тваринний світ», «ПІЮ охорону навкOJ1ИШНЬОГО природного середовища», 

«Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

-благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб». 
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 'шсельності безпритульних тварин ГУМа!ІНИМИ методами, а також 

донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного ПОВОJ(жеНIІЯ з 

тваринами. 

Програма в своїй основній частині базується на ідеї стерилізації й супроводу 

безпритульних тварин (стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього 

ареалу перебування, обов'язково повинні легко візуально іДСІІТифіковуватися та 

знаходитися під опікою фізичної або юридичної особи) та вирішенні проблем з 

утриманням домашніх та інших тварин, що включає в себе заходи стосовно 

-здійснення контролю за кількістю тварин шляхом ведення їх обліку та всебічного 

моніторинry, реryлювання кількості безпритульних тварин шляхом їх відлову, 

стерилізації та утримання в притулках або міні-притулках. 

Дія Програми передбачається протягом 2012-2017 років ІІа території 

м. Бровари. 

ТерміШ-І у Програмі вживаються ;1 такому значенні: 

- гу.мшше ставлення до nUШрUН - дії, що відповідають вимогам захисту тварин 

від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, 

СПРИЯННЯ їх благу, поліпшення якості їх життя тощо; 

- 5еЗ!!РШ-;!JJlL)!!і ,'?::и:р/_·/m - собаки та [(отп, які не мшоть власника; 

- :J?: ,!:iY;-! Г'::?: lJ:::::;YГi.:· -::; і· J.-2l~·:')J ;;' --! - фі:'ЧЧНQ ос06(1) 5ТТШ ІНlссеІ;n' .l(() Є;-ЩfIОГО 

[;;,'::С';Т)/ ,J;-~;'</I~;J 6С:'Г,С:-:-іj'Jf::.:;1,: T;)ё<,";~I і С:;3{ЮС<-;їJ~л:r~,о СУIlГ-~)ВОЮl(УС бі:;3П~")У1тур~r:J 
'~'~.::":>'/~"" ~: ')'J:" > .... ~. ;·;~~J~1·,.·,' -.,"[1 ',1'."' ;~.··:_:~~;i~ .. :-и,:'· J 'I':~: . .1.,:).;::.·,І·;С .. ·/ :·1()iJH.rU·~.ї; 



·...:.:.I..,_·I!;;./~; ~;';~'C~':'l) о,' :'-;I/.f .. ,j' (..'!' і.,/ ,~'~:~J .. ";," .,,", 
·.ШТО~,ID.пговшra систс~.ш =- ;о!)у, :!~lК()lіrl(г;r:і;І, сброGl\Л ':'~l .>_:р:Пl::шr -'-'о ""., ::,'/ 

13еСПI~·!е спсціалізоваІ!е підпрнС\!с ою, !ІрО фізичНІН ЧІ! roРJЩI1'!j-ІЕ:( ОСі(), >[:\) 

супроводжують безпритульних твприн і мають віДІІовідні права та 060:3 '5131\[1; 

- супровід беЗIlРllI11У/ІIJIlОЇ I11caplll/l/ - забеЗl1еЧСШІЯ ЇІ біОJl0гіЧШІХ, ІШ;:ЮJ3JІХ Л1 

іІІдивідуальних потреб без зміни ареалу й перебування; 

- притулок для l1lвПРlllІ - спеціaJ1Ь!-ІО облзлнані території або IIРШ,lіЩСlIНЯ, 

призначені ДЛЯ утримання безпритульних тварю! і г.-шють відrrОІ3і;щі дозволи 

.санітарних і ветеринарних служб; 

- ідеuтифікація тварин - присвоєння Ті3арині особистого ідентнфікаційного 

номера; 

- облік безпрumУЛIJIlЮ,,: mcapllll - прощ~с визначення та максимаJlЬІЮГО збору 

ознак та первинних даних, що притамаІІні 'ІИ безпосерелньо стосуються 

безпритульноі' тварини. Провадиться шляхом внесення [іДІІовідної іНфОРl\шцїі до 

загальної електронно!' бази непродуктивних тварин м.БРОШlРИ; 

- загальnа електРОlluа база даиlIХ l/епродУЮl1UВIl!/Х l1lвПРUI/- (l13ТО1\шшзована 

система збору, накопичсння, обробки та зберігання даних про тварин; 

- mlJ.;JlI[l/COCll ізоляція тварин (караНI1l11нув(/IiНЯ) - тимчасове перебуваІІНЯ 

тварин у пунктах (міні-притулках) до виріш~ння JIитань, пов'язаних із ЇХ 

подальшим утриманням; 

- l<арантuннuй JJUlіідаIlЧШ( - спеціально обладнані приміщення або чаСТИШ'l 

приміщень, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі Їх 

.відлову чи тимчасової ізоляції; 

- JlCOpCmOKe 1l0(JодJlсеUIlЯ ] mварин.ш.·JU - поводження з тваринами 1З 

за~тосуванням насильницьких методів, а також нацьковування одніє'і тваРІШИ на 

іншу, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, 
які не відповідають фізіологічним та видовим осоБЛИВОСТЯі\·І; 

- собаки, що вllЗIl{lIlі llебеЗllеЧUllЛIll - собаки, які вже ПРОЯВИJІИ неспровоковану 

агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (а/(ТО\1), 

складеним згідно з вимогами законодавства Украі'ни; 

- собаки (коти) загублеllі і ІІОКИllуті - це одинокі, зазвичай ІІородисті тваринн, 

що мали господаря і дім, але з різних причин Їх втраТИJIИ; 

- собшш спад/шво вУЛllЧl/і - це ІІереваж:но безпородні тварини, що живуть 

зграями більш - менш постійного складу, на визначеній «своїй» тсриторіі' 

(будівельні майданчики, двори і т.д.), що забезпечує Їх необхідними для жиТІЯ 

умовами. Ці тварини утворили складну самореГУЛЬОl3ану систсму - попу;rяцію, 

.наЙменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція !3иробила природні 

механізми боротьби за своє існунаННJI із зовнішнім факторним ПIСКОі\'І: 

конкурентами, хворобами тощо. Без урахування цієі' обставини не.'vЮіІ\JlИВО 

впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції ТВUРИІІ та шсmського 

суспільства. 

- спровокована агресія - агресивна Гі.О13сдінка собаки, l3икликана наЮІИСІіШІИ 

діями людини; 
- ИIІ<ода, заllодішш людuні Сll{lслfдо{{ аzрес/!з;:о!' або llеJl<7едб(fl!У(J(;fl~;[' дП 

m8~punи - шкода, яка призр--:ла до погіршення фіЗ!'lЧІroго або ЕС:'IХ>ШОГО з,'J,СРО;~'Я 

ЛЮ)J,ИіІ!і, УШІСОД)і(СІ-ІНЯ ;,1аЙ~Іа, я!·:що ~~I{y'C ІІР1'lЧУll·~І"1а-І!(:слі;1.1(Сllі~,І З_~ ':(:O~( r~"f;:-~< Jjj"~~:o 

_ці6 'ГJ:):ШИ і за.подіян(]~о )JE,);:\:)~;. 



с)с:;п:~ ;ою :\Іе (O!~) llt:-Оl'!Xlг,j:! с З\fеНШ~!І:ІЯ І(і.%кості Ссзпр!(-; УЛТ';~: :;:і'З~Р;-:! у:',;. 

:'РОВClри І!С1. о~нопі ГУМСН[[ЮГО та відповідального стаплсння ЛО них, rнr::І?чення прав 

та оБОG'язкіrз фіЗIlТІНИХ та ЮРИДИЧНИХ осіб, які опікуються безпритульними 

тваРИНSі\Ш, залучення піЛ:ПОl3ідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, 

комунальних підприємств до вирішення ![ИХ питань за умови відсутності чіткої 

нормативно-правової бюи на державному рівні. 

За, дШ!flЯJJlll Програ,ни є: 

- проведення моніторингу діяльності, пов' язано·і із безпритульними тваринами 

_(збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебу/3аш!я тощо); 

- створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища 

для існування тваРІ!Н через значне зменшення чисельності безпритульних тварин; 

- створення притулків та міні-притулків для безпритульних тварин; 
- проведення наукових досліджень стосовно визначення об'єктів та категорій 

ризику, пов'язаних із безпритульними тваРИІІами, з метою підготовки :>~ .. :<oдiB щодо 

запобігання зооантропонозним З(lХВОРlOванням; 

- створення Єдиного реєстру опікунів безпритульних тварин у м.БронаР'1; 
- розробка і впровадження системи обліку та ідентифікації безпритульних тварин; 

розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, 

профілактичних обробок безпритульних тварин; 

- розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу без lРИТУЛЬНИХ 

тнарин протягом життя; 

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвіТНИІ(ЬКИХ заходів з 

населенням стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, 

влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин 

тощо. 

3. Склад nроблемu та обrруumУ6Ш/llЛ uеобхідuості ії розв ')/ЗШIllЯ 

nрогРШШ/l/Al .ІІ'lеmодо.ll-! 

3,1. Регулювання чисельності безпритульних тварин є багатопрофільною 
проблемою, що потребує залучення різних структур та організацій міста для їі 
вирішення та планування на ДОВГОСТРОКОВУ перспективу. Як показує світовий 
досвід, масове знищення тварин може тривати нескінченно, не вирішуючи 
проблеми, та є економічно невигідним - на місця вилучених тварин мігрують інші, 
заповнюючи «екологічні ніші» на вільних територіях. Слід наголосити на 

необхідності дотримання особистих прав людини на охорону здоров'я: не 

.спостерігати за стражданнями, загибеллю безпритульних тварин внаслідок 
жорстокого поводження з ними. 

3.2. За результатами проведення моніторингу діяльності, пов'язаної з 

утриманням тварин у місті, в 2008 році було визначено, що попу.'1ЯЦlЯ 

безпритульних тварин поповнюється за рахунок: 

- розмноження безпритульних тварин; 

- т.зарин, які ма.j1И власника, але були загублені, Rиюrнуті на В)'ЛИЦЮ, покинуті в 

:-'Iicц~[;( песаНJщїОЕ-ЮП(:РОГО ГflЮДЮ;(У тощо; 
., 5~:)l'~)I;T.ї.li)P~,;( TI~,q~")Tї:r,,::(i . :;Г)/R2ЛН з прнміГ;Т)К!f;( j::L;;:oHln на т:о.:·: з:<~;:і «~іпьrІ; 



r.;ідпоrзі,с(СU11JI-1ОГО стаВЛСІШ5І /Ю НИХ. 

3.3. Серед взжлш:шх факторіп і пр06Ж::-'1 щодо РСГ):І:JВ~I!:II}1 'І І �C-:-jl!,llOСТl 

безпритульних тварин у і\1. Бровари потрібно гзидіЛ1ІТlІ такі: 

3.3.1. НормаТИВНО-Правові: неВРСГУJIL,овані на 1I0РЛШТИВНО-ПР,ШОВО.\JУ рівн! 

питання відлову, УТрШIУВШ1НЯ, систеі\Ш о ОЛІ ку, ідентифікації та супроводу 

безпритульних тварин, що знаходяться під опікою фізичної чи юриднчної особи, а 

також механізми економіЧIlОГО забезпечення вирішення проблемних питань, 

пов'язаних із безпритульними тваринами. 

3.3.2. Організаційно-економіL!Іі: відсутність притулків і !\lihi-ПРИТУj[!(ів, 

-недостатній рівень прозорості системи фінансового забезпечення питання відлову 

та утримання безпритульних тварин у притулку за рахунок міського бюджету, 

tlеперсдбаченість видатків на розвиток системи заохочення фізичних осіб, що 

опікуються беЗПРИТУЮ)Іrими тварИНаМИ, обл:тсу, ідентифікації та супрогюду 

безпритульних тварин, проведсння темати'ших інформаціЙlIо-нросвітшщьких 

заходів тощо. 

3.3.3. Виробничо-теХІІічні: недостатня комунальна виробничо-технічна база 
для ветеринарного обслуговування і rrісляопераційного утримання беЗПРИТУЛЬНlIХ 

тварин, транспортування, введення сучасних гуманних методів Їх знерухомлення та 

відлову. 

Досі чисельність безпритульних тварин регулювалася шляхом відлову і 

знищення, але такий підхід вступав у конфлікт із ПОIlуляціЙIlИМИ законами природи, 

за якими, чис~льність ЗІ'рай відновлюється, забезпечуючи відтворення популяції. 

)Корстокість методу викликає ЧИС.lснні скарги населення. Таким ЧИНОі\I, проблема 

не вирішувалася принципово, а чисельНІСТЬ бсзпритуЛІ~НИХ тварин не 

зменшувшшся. 

ВраховУЮЧll поділ беЗllрumУЛbl:UХ собш( (котів) IІlI дві I({lfnezopiї: 

собаки (коти) загублені і покинуті; 

собаки (коти) СШ:lДково пуличні - слід зазначити, що ПРOl'рама приділяє 
основну увагу дру!'ій категорії собак (котів), чисельність яких найбільша, 

пропонуючи принципово нопі шляхи і методи, що унеможливлять 'іх відтворення. 

Проблема регулювання чисельності безпритульних собак (котів), яка 

утворюється за рахунок загублених і покинутих, ІІотребує розробки інших 

програмних заходів, що є другим напрямком діяльності з охорони тварин. 

OCIIOBHll.Mll J1РUЧllНалtu появи безnритулыllхx тварин на flУЛUl(ЯХ _нісmа є: 

- низький рівень культури населення щодо поводження з домашніми тваРИlfа:\Ш; 
- недосконала система обліку собак (котів), що належать власникам; 
- недостатня робота з влаСІ·ІНками собак (котів), у тому числі в адміністратиl3НО-

правовому полі, і допш,юга в стерилізації для запобігання появі небажаного 

потомства; 

- недосконала система пошуку загублених тварин; 
- відсутність притулків. 



.) 

. l-I:~.)~:CJ,,' ~J.~J;~ :.;ОіІі (':'" ~)~~r:(.y ,~і~:_:I.rуІ~CJс!-і, [",OJ' .il:~?~:o·i з t)I:~~I~~; ~.іл.nr~:іі';l! -l.Ї~; p~r~;~1[\ .. :; 

- іІрo[,,:/:с:'и;; '·.ігсос()Ї с сернлі1~І\їі бе:Н1РИТУ;;о;Ш-;{ Т~('!JИ'~ із l!OJ.~'~k ·:'i(�.-;М ЇХ )"'(0 
~,рс()лу ПОПСРС.11-ІI,ОГО IIepeJYI3C1!!JI5I і 1І0СТУПОRС, протягом декіл:)т·~ох ро:,іl1, :::Н::ЖСШ'5! 
ЇХ кількості; 

- організація відлову безпритульних тварин ГУ!lШННЮt :'-ІеТО/l0М Шl основі 
новітніх технологій, кращого міжнаРОЛI!ОГО досвілу та досвіду jI,'IicT України, де вже 
впроваджено а!Іалогічні програми; 

- ПЛз'нуваШ-ІЯ та пжиття щоріЧІІИХ протиепізоотичних заходів: обов'язкова 

вакцинаці:r тnарин, що випускаються ІІа волю, від сказу, лептоспірозу та ІНших 
небезпечних хвороб, із вилученням агресивних і хворих тварин; 

- проведення інфор:vtаційних захол:ів та навчальrro-просвіпІИЦЬКОЇ роБОТІ'!, 

4.2. Строки та етапи виконання Програми: 

г-------

Х!1 Етапи ВШСОШШІШ Програми Строки виконання 
пІп Прогрar:~и 

1. ; Розробка необхідного нормативно : Червень-грудень 2012 року 
: технічного та методичного забезпечення 

: виконання заходів Програми 

2. . Забезпечення необхідної матеріально : 2012 - 2013 роки 
технічної бази для виконання заходів 
Програми 

: 2012-2017 роки і _ _ .. __________ J 

4.3. Напрямки діяльності щодо забезпечення реClJIізації Програми: 

N!1 і 
. НаПРЯМІШ діяльності 

пІп! 
! 

,------.--т------.----- -------.-----------______ ._. __________ .... __ . ________ .. _________________ _ 

і Нормативно - технічне та методичне забезпечення виконання заходів і 
1. ! Програми 

І 

2. ! Проведення моніторингу діЯЛ_ЬНОСТі, П~~~~~НО'~і~ _б_е~~~~:?'ль~~ми ~варин~~~ __ ~ 

3. і Створення притулку для утримання безпритульних тварин 

4. ! Виконання заходів із ~ідло~у, стерилізацїі та супроводу безпритульних; 
і тварин, що знаходяться ПІД ОПlкою 

---..;---------------- ... _------_ ..• _-- -. __ .-- -
, І 

і Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та навчальr-rо-
5. : просвітницька робота 



Uс;зпрr,п:.Jlr,j-,;;Х ПШРШІ lУ;\I(~;!r[lІЧН J\",I'U/lЮ,Ш ,';і осно;зї [;;,,'[('.Ji,L(li1IX Iiay!{o;,~:~ 

досліджень nля ПLJ)\аЛI,ШОГО llаукоl'ОГО ОС)IРУНТУЩllІШІ 1/J1аНУПClIІІІЯ 1аходіІ 

регулювання 'IИССЛЬІюсті [{!ІХ тварИI!, ВЖИТТЯ ПРОПlспі100ПIЧІ-ІИХ захо,'\іп у ~,!iCTi. 

Для поліпrТ1еНІ!Я ефективності контролю шоn:о поводження з безпритулыIи:\нH 
тваринами створюється Єдиний реєстр опі!:унів БСЗПРИТУЛЬJ-IIіХ тварин, якиі 

вестиме спсціалізqване підприємство. Воно )1\ установлюватиме порядо~ 

ПРОl3едення обліку та ідентифікації безпритульних тварин, які знаходяться пі,r 

опікою фізичної ОСООН, з відповідними обліковими та іншими формами 

адаПТОШШИМІІ ДО міжнародних вимог. 

4.5. Облік П1. ідентифікація безпритульних тварин провадяться 

ачміністратором ЄДИНОЇ бази даних непродуктивних тварин у М. Бровари- згідно :: 
Порядком обліку та і)..{ентифікації тварин у іАісті, що затверджується пиконавчим 

комітетом міської ради за пол:анням комунального підприємства. 

4.6. Відлов безпритульних тварин здійснюється згілно caHiTapHrrx норм Пl 

чинного закnнодавства. 

у випал:ку шкоди, заподіяної особі внаслідок агресивної або непередбачено·! 

дії ТІприни, відлов тварин здійснюється за заявками осіб до . 
Відлов mвариll A'IOJ/ce здійсmосаmllСJl тільки nеРСОl/ало.Jll, ЯКІ/Й має 

відnовід1lУ l\8а'ліфіКat(ію і допуск, будь-шшлш нu;нсченаведе1/11Мll nезаборонеНШll/ 

]асобаJЮI і методами, з доr)ержаllНЯАI nРШЩlll1ів моралі і (flllUlЮЧШО'lll Jlcopcmo1<e 
nовод;)/сешlЯ з твариllаЛІl1, а саме: 

- ~l'П:Саментозний - введення до організму тварини спеціальних лікарських 

засобів (снодійного, транквілізатор ного), що забезпечують знерухомлення тварини. 

Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції; 

- ~еХ~ІііЧf~ИЙ - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань 

(згідно з чинним законодавством) або руками (тільки тварин, які визнані 
поте,щійно безпечними); 

- комбіноnаний - із застосуванням медикаментозного та механічного способів 

відлову. 

Відловлені тваРІШИ транспортуються до місць утримання спеціально 

обладнаними автомобілями групою або індивідуально в клітках. 

4.7. Карантинування відловлених тварин: 
-відловлені тварини підлягають карантинуванню протягом 1 О днів на 

кара~!тинному майданчику; 

-під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуаJІЬНО ІЗ 

спеціально обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції. 

Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні 

біологічні, видові та індивідуальні потреби. Забороняється жорстоко поводитися з 

тваринами. 

4.8. Стерилізація, вакцинація та профіЛаІ<тичні обробки безпритульних 
тварин: 

--безпритульна тнарина, що знаходиться піл ОlIікоІО, піДЛЯГ?Е: 0603 'язковій 

стерилізації, вс:.~щш-шції під інфс;кціifnих зю:ворюпань; 
• " 00"-' • 

-:':F,Т~;Jl-їШ'_РїIl ЩJOцед)';:ї:-т з тнаГ;:~іu'-_ofІ-І, ;ТТ<! МОЖУТГ, ~?ЛОЛ]:ТI:1 ; r і С'"'ІЬ, П'JІШ:!І! l 

Г)O)):::,!·:~:;Ti--~_1 f) ~Л,Г::. :~ :?':r:;C л:о~~-о:т;r, :'~_ n:"І!;Т!':·:С'ІІ! 1'11:< :Tr(·'~ -'P'y~-!, ІііС, :<)(по~'іп:ro J..~ ) 



· j"(!Ш:\[ШШЯ~І LJ устarЮLі І.;сте~)иШlрно'і ;\:е,']Jа~шш (-/50 ;1]', [Уі!' 'І :[а T·:;;~,!i:I) ЩО 

ьСЛ:lНОВJlений '~a меДИЧШIі\IИ показникам,!. 

-стерилізація з піСJIяопераціЙНЮ,1 утрш.ШIII-І;~М, 13акци,rація та профіjlаКТlічні 

обробки безпритульних тварин ПРОВ<1ДИТИМУТЬСЯ та в установах петер[шарної 
~lеДицини (за згодою); 

-після стерилізації і УТРИ:\-ІаННЯ тварини піЩ1ЯПllOТЬ ідентифікації і ~lOiКYTb 
бути передані власнику, опікуну або повернуті до ?Іісця відлову. Винятком є 
тварини, які були вилучені у ГРШ,.адян за рішенням суду, - такі 113арини можуть 

БУТ1І передані тільки іншим власника~І. 

у період утримання, для вирішення питання ІІОДальшого влаштування тварин, 

інформація про них подається до засобів масової інформації та громадських 
організацій, які оні куються долею бе:шритульних тварин. 

Евтаназія безпритульної тварини провадиться в установах в~теринарної 

медицини або притулках виключно у разі травми або Хllороби, що нссумісні з 

.жит'Тям, та у разі агресивності, що не відлягає корекцїі. 

Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає спеціальна 
комісія, до складу якої обов'язково ВХ(),lЯТЬ предста:шики громадських організацій 
(за згодою) та опікун (за наявності). 

Представники громадських орга;!.ізаціЙ включаються до складу спеціально'!' 

комісії згідно ЧИНІЮГ0 законодаВСТl>а. Кожна громадська організація, яка 

зареєстрована на території м. Бровари займасться діЯJIьністю, пов'язаною з 
екологією, має нраво на прсдстаншщГDО 13 комісії. 

Порядок роботи комісії визначаЄТL ~я ксріВІІИКОМ спеціалізованого 
llідприємстна. 

Забороняються негуманні методи свтаназll тварин. lIриміщсння, де 

lIровадиться евтанюія, повинно бути uідокрсмлснс иід приміщення, де утримуються 

твариrш. 

4.9. Супровід БСЗНРИТУJIЬНИХ тварини ПРОВUДИП,СЯ опікунами цих тварин, за 
.активної підтримки громадських організацій м.Бровuри. 

Після стерилізації тварини повертаються до ареалу колишнього перебування 

під опіку фізичної чи юридичної особи. Такі тварини, щсплені проти інфекційних 

захворювань, стають епізоотично бсзпечними та не дають приплоду. Через певний 

час починається значне природне зменшення 'іх чисельності. Заміщення «вибулих» 

тварин нестерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї. 

Безпритульні тварини почнуть ЗНИ:.ати з вулиць. 

Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також 

в інших цілях, створюється база ДilНИХ їх опікунів. 

До обов'язків опікунів безnрumу.'lЬJlUX т6'IРllll входить: 

- забезпечення ДОГJlяду за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх 
опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і 

особшшостей; 

- ПО13ідомлення спеціалізованого підприє~!ства про зипа,'ЩИ 3:lХ130рювашш 

опікуваних тварин, а також Mir;J(eBi УСТ&І!ОЗИ санітаl' o-епідеміол.,)Гічної п!/або 

t:CTC1Elhapr-ІОЇ еЛУ;1~6 про ЗИГІilдюr у~:усіlЗ або ТрП~lу.са::~-~}( Ш'),L\с~r L\i~T) т~з'<):; __ :ою; 
Гj'~,:юш~ ПrJLО,;~:'ІС[;ННЯ З 6еЗ1ЧШТУЛ'JЕТ;і\НІ '::1'1).;:;а: .;; :~: і:,С:'" ii'~" -, : 



;::;Ш(;jІ()'lnТО'!;/І :КОРСТОЮ~ j,ОЕ,'}Л(СІІ;,,( '3 ТJ3"РЕШ;~,Ш, відгrОі3ід:ю /;,rj e�!-! .:ІСГО 

з:',.копr ЛШ3Сl'ва України. 

4, І О. Інформаційне за6езпеченнq ІЗиконш-нrя :шходів Прогрюш Лl навчаЛЬJlО-
11росвітницьrcа робота: 

- ІІідготовка та проведення тематичних лекцій, семінарів, «круглих столів», 

конференцій та нарад із відповідними виконавчими оргаН1:\fИ !\-!іСІ,КОЇ ради, 

службами, установаt\!И, ІСОМУШIJ1ЬІІИМИ піДПРИОlствами, гrоr-.ІаД(~ГJКI1r-.!И 

організrщіями; 

- проведсння просвітницької роботи з населенням із питань, пов'язаних із 

гуманним ставленням до т~зрин; 

- провеДСІІНЯ навчання з підвищення кваліфіІсації спеціалістів із відлову 

безпритульних тварин, лікарів ветеРИІІ~lРНОЇ медицини тощо; 

- ВИДаІ-ІНЯ та розповсюдження тематичних друкоІ3ЮІИХ видань: буклетів, плакатів, 

пам'яток, серед ОIІікунів безпритульних тварин та мешкшщів міста; 

-розроблення та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчаЛЬІ;ИХ 

закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого 

поводження; 

- nиготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, 
листівок, відео-, аудіороликів); 

- участь в інформаційних Ісампаніях та культурно-масових заходах із ЗCL'lученням 

засобів масової інформації; 

- проведення консультацій із населенням стосовно опіки над безпритульними 

тваринами, що перебувають на території міста; 

-пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринаr-.,ш в засобс.Х 

масової інформації. 
Ресурсне забезпечення І Ірограми 

Фінансування захолів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у 

міському бюджеті на відповідний рік, за рахунок коштів віл господарсько'ї 

діяльності спеціалізованого підприємства, цільового фонду міської ради, а також 

.благодіЙНИХ внесків, пожертв, коштів міжнародних фондів та організапій захисту 

тварин. 

Заходи Програми та ії ресурсне забезпечення здійснюється згідно з додатком. 

5. Організація управління та контролю за ходом виКО1/ання Програми 

5.1. Організація відлову. 
Відлов безпритульних тварин провадиться спеціалізованим підприємством із 

дотриманням принципів гуманності відповідно до цієї' Програми та чинного 

законодавства. 

Загальне керівництво службою відлову та вирішення проблем, що виникають 

під час відлову та транспортування тварин, покладається на спеціалізованим 

підприємством. 
Контроль за поводженням із тваринами під час відлову можуть здіЙСНІ{)ва----r 

предс"Т'атшюш громадських організацій. 

lІ :~І-ІУїШНТ-r.'1 підлоJ3У беZПУТГУЛЬІ-ІИХ: тпаритr пр:::шодпт:)с~ згїдnо г:аГО,1');(с--rсго 

їР('_Ф;:(~'. :':сзаПЛ~:-іО130 і'ІОН/Т;) бута r;іДЛО13ЛI3Іїї ШШ1:; C;_ГP'::C~:::l-1i, ТРз'іі::CJJ:1::і т1 ;~;::;opi 
, . 
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зо, • .!:!шсш:х ВJІ&С:lуІі':а~,ш :іа щшв'яз:, І;..::заг.С;;(l:') Ic~)( j[СР()Л~і, Ш-'J!с!r~,-юсті та 

призначення, в TO~IY 'н!слі іі ті, що ",!аЮТЬ IlаШИЙі!l1КИ з ІЮ\ІС!ШИМИ ЗШШШ,lИ і 

Н<ll\lСРДНИКИ, але знаходяться без ВJІасника на вулицях, ІІЛощах, ринках, у скверах, 

·парках, садах, на uульварах, пляж:ах, у І )о.\шдському транспорті, ДВ0рах та інших 

ГРО\Іадських місцях, вважаються безпритульни~1И і відлягають відлову. 

Не підлягають відлову тварини, які раніше 6ули IІростериліЗОJJані і повернуті 

до попереднього ЩJеалу переБУІ3ання та сізуалы!o ідентифіковані. 

у випадку ВИЯВЛС!lЮІ і відлову загублених тварин, інформація про Jlих 

IІОПllI-ша бути передана до СІІеціtL'lізованого підприємства. 

Місце випуску КОЖНОЇ окре!\ІОЇ тварини після й стерилізації визначаЄТl>СЯ 
ВИЮІІОЧНО у відповідності до ПрОТОКО11У віЛJIОВУ та Ki:tpTKII реєстрації тваРИІ-!!-І, що 
знаходиться иід Оllікою. 

6.2. ТраНС!lорmУ611IlНЯ тварин 
ТраНСПОРТУJ:ШІІЯ ;JіщювлеШІХ беЗПРИТУЛЬНИХ тварин повинно ЗДlИснюватися 

на спеціалLlІО оG:шднш!Их ДJІЯ розміщення ТВаРИН автомобілях. llри :швшпаженні, 

траІ!спортуванні і вивантаженні тварин повинні використовуватися пристрої і 

·приЙоми, що запобіl'ають травмам, каліцlВУ або загибелі тварин. 

СnецавтОЛlOбіль (},''Я mраНСllорmув('НlIЯ безпритулыllхx m6аРШJ 1106Ullell 
аідnовідаmu nевНШIl вllмоzаЛl, тобто бути: 

- технічно справним; 
- укомплектованим набором переносних кліток для тварин. ПіДJIога автомобіля 

мас бути обладнана таким ЧИНОМ, аби на І!ЬОМУ могли BiJIbHO переміщуватися для 
завантаження та розвантаження мобільні міцні l!РОllумеровані клітки. КJIітки мають 

бути добре закріплені, аби не хитатися ІІід час руху аІЗтомобіля, та відповідати 

вимогам стандартів та іншої технічної документації; 

- обладнаним природною веlпиляцісю, забезпечувати безпеку, захист тварин від 
погодних умов; 

- оснащеним чітко НаІlИсаною ІІЮІЗОЮ і телефонним номером спеціаJIізованого 

підприємства; 

- мати набір ветеринаРН[jХ засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги, 
·затверджениЙ ветлікарем; 

- укомплектованим набором відповідного спецобладнання. 
За необхідності, тварини lЮІЗинні бути забезпечені ПИТНОЮ водою. Не 

допускається евтаназія в спецавто:.юбілі. 

Щодня, після кожного відлову і транспортування безпритульних тварин, кузов 

спецавтомобіля, а також устаткування переносні клітки, миються та 

дезінф ікуються. 

Опікуни безпритульних тварин зобов'язані всіляко сприяти співробітникам 

спеціалізованого підприємства у виконанні своїх обов'язків, пов' язаних із відловом 
безпритульних тварин. 

Власники об'єктів, що будуються, а також власники ринків, не повинні 
допускати постіЙ1ЮГО знаходження безпритульних твар!п-! на території об'єктів. 

ДШ1 знищення трупів твар!ш на 5а3і спеці::шізuвш-юго підприєr\Іства 
сслрштоз)'єтт, ~,1 т~r.LiЧI;'l устct=ІО;Зі;:~. 



~)е9JIізація Програ~.1И забезпеЧИТh поліпшr:IІ!ІЯ са;ІіТЗРІІс·епіде~.lі')логічно!'о T~l 

еко'югі';rюго ст::ш:у ІЗ місті, Q також пеІШОГО соціального й економіЧНОІ'О ефrкту, 

яки!і визначатиметься в: 

- зменшенні чисельності безпритуЛl,НИХ тварин; 
- підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існуваНІІЯ люлини та 

іШ!І!ІХ тварин; 

- забезпеченні суспільного спокою і підвищенні мора.,'1І)![ості; 

- поліпшенні естетичного вигляду м.Бровари; 
- зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення; 
- зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні 

вптрат відповідних комунальних служб; 

- зниженні аварійності на дорогах; 
- забезпеченні сфеКТИВІІО.-О використання бюджетних КОilпіі3 Ііа заХОДЕ ІЦОДО 

регулювання чисельності безпритульних тварин; 

- підвищенні міжнародного іміджу м.Бровари в результаті дотримання 

міжнародних стандартів поводження з тваринами. 

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та 

.правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією 

Програмою. 

Перелік заходів і завдаuь, ресурсне забезnечеНIІЯ ПрограЛlll 
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що знаходяться у 
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закладах для 

тимчасового 

перебування тварин 

Закупівля неоБХІдІЮГ0 

транспорту, MaTepl!IJIIB І 
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транспортування тварин 
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2012-2013 

2013 
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Міський голова 1. В. Сапожко 



fD ;r.),9 
3МСІ-ІІІІИТИ ви)~атки ІІО КФК 091102 «І Ірограми і захо)(и цснтрів 

соціальних служб )~ля сім'ї, )~ітей та мололі» на суму 381,0 тис. ГрН.; 
3біЛЬІІІИТИ видатки по КФК 0911 О 1 «Утримання цснтрів сопіальних 

СJIужб )(JIЯ сім'ї, дітсй та молоді» на суму 381,0 тис. грн. 
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