Додаток до рішення двадцятої сесії
Полтавської міської ради сьомого
скликання від
грудня 2018 року

Додаток 1
до Програми поводження з тваринами
та регулювання чисельності безпритульних
тварин у м. Полтава на 2017-2021 роки

Заходів
програми поводження з тваринами та регулювання чисельності
безпритульних тварин у м. Полтава на 2017-2021 роки

№
п/п

Зміст заходів

Виконавець

Вартість
заходу,
всього
(тис.
грн.)

Джерела
фінансування

Вартість заходу з терміном виконання по
роках (тис. грн.)
2017 р.

1.

Виконання проектнокошторисних робіт та
будівництво притулку
для безпритульних
тварин на 250 місць.
Перша черга - (150
вольєрів, огорожу, кухня
і підсобні приміщення,
освітлення та
водопостачання)
Друга черга (Стерилізаційний центр,
додатково 100 вольєрів
та огорожу майданчика
для вигулу)

300,0

Міський бюджет,
фонди охорони
навколишнього
природного
середовища,
благодійні внески
та інші джерела
не заборонені
діючим
законодавством
України

2018 р.
300,0

2019 р.

2020 р.

2021 р.

2.

3.

4.

Витрати на ветеринарні
послуги щодо
хірургічного втручання
(з метою скорочення
популяризації
безпритульних тварин),
вакцинацію та лікування
безпритульних тварин,
що знаходяться у
комунальних притулках,
центрах захисту тварин,
їх тимчасової
перетримки, закладах
ветеринарної медицини,
не пов’язаних зі
скороченням
популяризації
безпритульних тварин
Розробка та
затвердження «Правил
утримання домашніх
тварин у м. Полтава»

КАТП-1628

Управління житловокомунального
господарства,
управління
ветеринарної медицини
м. Полтави, управління
Держпродспоживслужби
у м. Полтава та
громадські організації
Розробка та
Управління житловозатвердження
комунального
«Положення про порядок господарства, КАТПреєстрації домашніх
1628, житловотварин у м. Полтава» та
експлуатаційні,
організація проведення
управління

1450,0

Міський бюджет

350,0

-

+

-

+

300,0

+

350,0

250,0

200,0

реєстрації власників
домашніх тварин

Держпродспоживслужби
в м. Полтава та
благодійні громадські
організації
Управління житловокомунального
господарства, КАТП1628, управління
Держпродспоживслужби
в м. Полтава

5.

Розробка «Положення
про гуманний вилов
безпритульних тварин,
діяльність служби
вилову, утримання
виловлених тварин

6.

Здійснення контролю за
дотриманням
власниками тварин
вимог «Правил
утримання домашніх
тварин у м. Полтава»

7.

Розміщення
інформаційнодовідкових матеріалів на
сайті міської ради з усіх
питань щодо поводження
з тваринами
Відкриття
КАТП-1628
інформаційного сайту та
розміщення довідкових
матеріалів щодо
утримання виловлених
підприємством у місті
безпритульних тварин
придбання оргтехніки та
комп’ютерної техніки,

8.

управління
Держпродспоживслужби
в м. Полтава, КАТП1628, ГУнаціональної
поліції України в
Полтавській області ,
громадські організації.
Прес-служба міської
ради

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

44,2

-

-

-

44,2

Міський бюджет

9.

10.

11.

12.

засобів мобільного
зв’язку
Створення єдиного
міського реєстру
домашніх тварин,
придбання номерних
знаків (жетонів), що
засвідчують реєстрацію
тварин
Проведення навчальновиховних заходів
(тематичних семінарів,
лекцій, конкурсів,
виставок, тощо) у
дошкільних та
навчальних закладах з
питань гуманного
ставлення до тварин і
правил поведінки з ними
Визначення місць для
вигулу домашніх тварин
та місць де вигул
заборонено та
будівництво майданчиків
для вигулу та тренування
тварин в спальних
районах міста. Чотири
майданчика в рік
Придбання спецодягу
для ловців бездоглядних
тварин, засобів для лову
та транспортування
безпритульних тварин.

КАТП-1628

35,0

Міський бюджет

-

35,0

Управління освіти,
громадські організації,
благодійні організації,
працівники по реєстрації
домашніх тварин

-

+

+

Управління у справах
містобудування та
архітектури, районні у
м. Полтава ради,
управління
Держпродспоживслужби
м. Полтави

1200,0

+

1200,0

КАТП-1628

2692,9

90,3

1233,6

Міський бюджет

+

1369,0

+

+

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Вилов та утримання
бродячих тварин,
підбирання трупів
тварин.
Ремонт 2-х існуючих
спец автомобілів
ГАЗЕЛЬ 3302
Придбання автомобіля
автомобілів ГАЗ-33023
«Бізнес борт» (або
еквівалент) для
транспортування
відловлених тварин
Оплата праці 2-х
ветеринарів
Зарплата 4-х робітників
по утриманню притулку
для безпритульних
тварин
Витрати на харчування
тварин, та приготування
їжі (продукти, газ та
транспортування, тощо),
придбання обладнання
для зберігання продуктів,
що швидко псуються
Комунальні витрати
(світло, вода, опалення,
газ, вивіз сміття)

КАТП-1628

200,0

КАТП-1628

417,7

КАТП-1628

348,0

КАТП-1628

КАТП-1628

Міський бюджет,
фонди охорони
навколишнього
природного
середовища
Міський бюджет,
фонди охорони
навколишнього
природного
середовища

-

200,0

-

417,7

Міський бюджет

-

-

116,0

116,0

116,0

460,8

Міський бюджет

-

-

153,6

153,6

153,6

961,6

Міський бюджет

187,2

200,0

200,0

187,2

187,2

410,0

Міський бюджет

-

50,0

120,0

120,0

120,0

19.

Оплата паливомастильних матеріалів
для автомобілів зайнятих
виконанням заходів
програми

КАТП-1628

100,0

Міський бюджет

-

100,0

-

-

-

20.

Забезпечення
проживанням та
харчуванням 6-ти
фахівців з благодійної
організації «4 Лапи»
(Австрія)
Всього:

КАТП-1628

108,9

Міський бюджет

-

108,9

-

-

-

627,5

4189,4

2308,6

826,8

776,8

Секретар міської ради

8729,1

О. Шамота

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

О. Чепурко

