ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 16.06.2016 р. № 1431
м. Вінниця
Про проект рішення міської ради
«Про затвердження «Програми
регулювання чисельності тварин
гуманними методами в м. Вінниці
на 2016-2020 рр.»
Керуючись п.1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про затвердження «Програми
регулювання чисельності тварин гуманними методами в м. Вінниці на 20162020 рр.» згідно з додатком.
2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради.
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської
ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для
включення до порядку денного чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника
міського голови І. Корольчука.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 16.06.2016 р. № 1431
ПРОЕКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
Про затвердження«Програми регулювання
чисельності тварин гуманними методами
в м. Вінниці на 2016-2020 рр.»
Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження», Наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від
15.10.2010 року № 439 «Про затвердження Положення про притулок для
тварин» міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити «Програму регулювання чисельності тварин гуманними
методами в м. Вінниці на 2016-2020 рр.» (додається).
2. Видатки на реалізацію «Програми регулювання чисельності тварин
гуманними методами в м. Вінниці на 2016-2020 рр.» проводити в межах
асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Вінниці на відповідний
бюджетний рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від
31.05.2013 р. № 1292 «Про затвердження «Програми охорони тваринного світу
та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 – 2020
рр.»
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності (О. Дан).

Програма
регулювання чисельності тварин гуманними
методами в м. Вінниці
на 2016-2020 рр.

Вінниця – 2016

Основні поняття та терміни, що використовуються у Програмі:
Єдиний реєстр домашніх тварин – єдиний міський електронний реєстр
домашніх тварин та стерилізованих безпритульних тварин, які були передані
під опіку, або новим власникам;
безпритульні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи
та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим
номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі
на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у
громадському транспорті та інших громадських місцях;
відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним
чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;
власник собаки чи кота - юридична або фізична особа, яка здійснює
догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах,
які не суперечать законодавству України;
домашні собаки та коти - тварини, які утримуються власниками як
домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці
житла та іншого майна тощо), на об'єктах комерційного використання, що
знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або
уповноваженої власником особи;
ідентифікація тварин - процес з ототожнювання тварини шляхом
присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням
візуальних ідентифікацій (особистий номер, тавро, кліпса тощо);
реєстрація домашніх тварин - система обліку тварин, яку здійснює
ветеринарна служба, приватні ветеринарні лікарі, кінологічні клуби та
притулки для тварин шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та
внесення відповідної інформації до єдиного реєстру домашніх тварин.
агресивні тварини - тварини, які вже проявили неспровоковану агресію
до людей і тварин;
пункти перетримки тварин - спеціально обладнані території та певна
кількість приміщень, призначених для перетримки, тимчасової ізоляції
(карантинування), стерилізації та лікування тварин і мають відповідні дозволи
санітарних і ветеринарних служб, до вирішення питань, пов'язаних з їхнім
подальшим утриманням;
опікувані тварини - піддані щепленням та стерилізації собаки та коти,
що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій в умовах
повністю або частково створених діяльністю людини;
опікун тварини - фізична особа, підприємство, установа, організація
незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що
опікуються тваринами на волонтерських засадах і несуть відповідальність за
стан тварини та внесені до єдиного реєстру опікунів тварин;
опіка над твариною - догляд за опікуваною твариною для забезпечення
її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з

профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення її
безконтрольного розмноження без зміни її ареалу перебування;
стерилізація - гуманний метод регулювання чисельності тварин шляхом
хірургічного позбавлення тварини здатності до відтворення потомства
(репродуктивної здатності);
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх
передсмертні страждання;
соціально-адаптовані тварини - стерилізовані, вакциновані та
ідентифіковані тварини, що не несуть загрози для суспільства;
ареал попереднього перебування - територія, на якій було проведено
вилов тварини.
1. Передумови прийняття Програми.
Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без
сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Гуманне поводження з
тваринами є однією з них. За даними Всесвітньої організації захисту тварин
Україна входить в п’ятірку країн з найгіршою ситуацією з тваринамибезхатьками разом з Албанією, Азербайджаном і Вірменією.
Необхідність розроблення Програми регулювання чисельності тварин
гуманними методами в м. Вінниці на 2016-2020 рр. (далі - Програма) викликана
перебуванням без опіки великої кількості тварин на території міста, що у свою
чергу призводить до загибелі тварин та жорсткого поводження з ними,
погіршення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя
мешканців і гостей міста.
Неконтрольоване розмноження безпритульних тварин і безвідповідальне
ставлення власників до своїх тварин, з вини яких вони стають загубленими,
кинутими після приплоду, призводить до постійного збільшення кількості
безпритульних тварин.
Склад безпритульних тварин можливо поділити на дві групи (категорії):
1) тварини загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні або
напівпородні тварини, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили
їх;
2) тварини потомственні вуличні – це звичайні дворняги, що живуть
зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території
(будівельні майданчики, двір і т. д), що забезпечує їх необхідними для життя
їжею і укриттям.
Слід зазначити, що Програма приділяє основну увагу другій категорії
тварин, чисельність яких найбільша, пропонуючи принципово нові шляхи і
методи, що унеможливлюють їх відтворення.
Основними причинами появи тварин на вулицях міста є:
- розмноження існуючих безпритульних тварин;
- мігрування тварин з приміських районів;
- низький рівень культури населення в сфері поводження з домашніми
тваринами;

- відсутність обліку та недосконала система пошуку тварин;
- недостатня робота з власниками, в тому числі в адміністративно правовому полі;
- відсутність допомоги в стерилізації домашніх тварин для запобігання
появи небажаного потомства;
- недостатня кількість притулків та пунктів перетримки тварин.
Програма в своїй основній частині базується на ідеї стерилізації й
супроводу тварин (стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього
ареалу перебування, обов’язково повинні легко візуально ідентифікуватися та
знаходитися під опікою фізичної або юридичної особи) та вирішенні проблем з
утримання домашніх та інших тварин, що включає в себе заходи стосовно
здійснення контролю за кількістю тварин шляхом ведення їх обліку та
всебічного моніторингу, регулювання кількості безпритульних тварин шляхом
їх відлову, стерилізації та розміщення в пунктах перетримки або притулках. А
також, на ідеї пошуку господаря тваринам, які утримуються у притулках та їх
реєстрації при відчуженні господарям або особам, що виявили бажання
утримувати цих тварин.
Програмою передбачено створення ефективного механізму взаємодії
виконавчих органів міської ради, відповідних служб, установ, комунальних
підприємств, громадських організацій та фізичних осіб щодо регулювання
кількості тварин на основі гуманного поводження та відповідального ставлення
до них.
2. Дослідження та аналіз.
2.1.Оцінка поточної ситуації.
Рішенням Вінницької міської ради від 31.05.2013р. № 1292 була
затверджена «Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності
безпритульних тварин у м. Вінниці на 2013 – 2020рр.». Реалізація даної
Програми, повинна була призвести до певного соціального ефекту, а саме:
- 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 естетичного вигляду та епізоотичного стану міста.
Але відсутність дієвого механізму та аналіз ситуації у сфері поводження з
безпритульними тваринами дає можливість зробити висновок, що система
регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Вінниці є недостатньо
ефективна.
За даними відділу оперативного реагування "Цілодобова варта", зростає
кількість скарг мешканців з приводу агресивно налаштованих тварин. Так, в
2014р. надійшло 425 скарг, протягом 2015р.- 458 звернень. За п’ять місяців
поточного року, вже зареестровано 278 скарг.

За
даними
Вінницького
обласного
лабораторного
центру
Держсанепідслужби України, в місті в 2014 році зареєстровано 654 покусів
собаками, із них 90 безпритульними. Також було зареєстровано 190 покусів
котами, та одне вогнище сказу. У 2015 році зареєстровано 713 покусів
собаками, в т.ч. 227 безпритульними, 176 випадків покусів котами, та 4
вогнища сказу. За період з січня до травеня 2016 р. зареестровано 295 покусів
собаками та 2 вогнища сказу.
Внаслідок проведеного аналізу, стає зрозуміло, що «Програма охорони
тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м.
Вінниці на 2013 – 2020рр.» не ефективна. Збільшення кількості скарг
мешканців та відсутність чіткого алгоритму дій щодо поводження з
безпритульними тваринами, призводить до необхідності принципово
вирішувати проблему способом прийняття цієї Програми.
2.2 Аналіз законодавчої бази.
Програма розроблена відповідно до Європейської конвенції «Про захист
домашніх тварин», ратифікованої Законом України № 578-VII від 18.09.2013р.,
рекомендацій Міжнародного Епізоотичного Бюро (МЕБ), до якого Україна
входить з 11 липня 1994 року, Законів України «Про захист тварин від
жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про благоустрій
населених пунктів», Наказу Державного комітету ветеринарної медицини
України від 15.10.2010 року № 439 «Про затвердження Положення про
притулок для тварин», Цивільного кодексу України (ст. ст. 180, 340, 341, 342),
Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» (ст. ст. 89, 154),
Кримінального кодексу України (ст. ст. 154, 299), рішення Вінницької міської
ради від 01.03.2011 р. № 104 «Про затвердження Правил благоустрою території
міста Вінниці», та з урахуванням стратегічних пріоритетів і цілей Стратегії
розвитку «Вінниця-2020».
2.3 Практика запровадження подібних програм.
Практика застосування подібних програм в містах Львів та Рівне свідчить
про фактичне скорочення кількості безпритульних тварин та зменшення
забруднення території міста відходами їх життєдіяльності, що сприяє безпеці та
збереженню здоров’я населення, формуванню сучасного гуманного ставлення
до тварин, які знаходяться поруч з людиною.

3. Мета і завдання Програми.
3.1. Мета програми:
Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин
у м. Вінниці на основі гуманного та відповідального ставлення до них,
визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються
тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб,
установ, комунальних підприємств до вирішення цієї проблеми.
3.2. Основні завдання Програми.
Головним завданням Програми є проведення комплексу управлінських
і правових заходів, направлених на створення більш комфортних умов для
життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне
зменшення чисельності безпритульних тварин, а саме:
- проведення моніторингу та визначення кількості безпритульних тварин;
- будівництво муніципального притулку для тварин;
- створення інформаційно-консультаційного центру захисту тварин;
- організація вилову безпритульних тварин гуманним методом;
- розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення,
профілактичних обробок тварин;
- розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу тварин
протягом життя;
- повернення тварин власникам та особам, що виявили бажання їх
утримувати з обов’язковою реєстрацією тварин, та осіб як опікунів;
- активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість
стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації;
- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів з
населенням стосовно гуманного поводження з тваринами, влаштування тварин,
пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.
- взаємодія працівників притулку з волонтерами, благодійними та
кінологічними організаціями тощо, що діють на території міста.
Порядок відлову, утримання в притулках, влаштування безпритульних
тварин та інформаційно-просвітницькі заходи прописані у додатку 1.
4. Фінансування Програми.
Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за
рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на
відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів та інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, таких як кошти
міжнародних організацій, залучених коштів вітчизняних та іноземних
інвесторів, благодійних внесків.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського
бюджету затверджується щорічно міською радою за пропозиціями головних
розпорядників бюджетних коштів – департаментів міської ради.
5. Заходи Програми.
№
з/п

1.

2.

Захід

Терміни
виконан
ня

Відповідальні за виконання

Джерела
фінансуван
ня

Визначення кількості вуличних тварин в
місті (за методикою англійської організації
Naturewatch).

2016 р.

Волонтери Асоціації «Явір»,
представники товариства захисту
тварин, студенти ВНЗ.

Інші джерела

Будівництво муніципального притулку для
безпритульних тварин.

2016 –
2020 рр.

3.

Оснащення матеріально-технічною базою
муніципального притулку для
безпритульних тварин.

4.

Проведення відлову та влаштування
безпритульних тварин, в т.ч. ветеринарні
послуги: стерилізація, кастрація,
вакцинація, дегельмінтизація,
автотранспортні послуги, реєстрація.

5.

Виготовлення реєстраційних посвідчень,
номерних індивідуальних знаків (жетонів)
для тварин.

2016 –
2020 рр.

6.

Будівництво майданчиків для вигулу
тварин.

2016 –
2020 рр.

7.

Створення та ведення єдиного реєстру
домашніх тварин.

2016 –
2020 рр.

2016 –
2020 рр.

2016 –
2020 рр.

Департамент комунального
господарства та благоустрою
Департамент економіки та
інвестицій

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Міський
бюджет
Грантові
кошти

Департамент комунального
господарства та благоустрою
Департамент економіки та
інвестицій

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Міський
бюджет
Інші джерела

Департамент комунального
господарства та благоустрою,
Муніципальний притулок,
Вінницький обласний благодійний
фонд захисту тварин «Планета»
(до початку роботи
Муніципального притулку)

Міський
бюджет
Благодійні
внески Інші
джерела

Департамент комунального
господарства та благоустрою,
Муніципальний притулок

Міський
бюджет
Інші джерела

Департамент комунального
господарства та благоустрою
Департамент економіки та
інвестицій
Департамент комунального
господарства та благоустрою,
Муніципальний притулок

Міський
бюджет

Міський
бюджет
Інші джерела

8.

9.

Виготовлення інформаційних буклетів та
інших матеріалів щодо виконання заходів
Програми. Розміщення у засобах масової
інформації реклами щодо реалізації
заходів Програми.

Участь в культурно-масових заходах, із
залученням засобів масової інформації.

2016 –
2020 рр.

Департамент комунального
господарства та благоустрою,
Департамент у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю
Муніципальний притулок

Міський
бюджет
Інші джерела

2016 –
2020 рр.

Департамент комунального
господарства та благоустрою,
Департамент у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю
Муніципальний притулок

Не
потребує
фінансування

6. Організація управління, та контроль

виконання вимог Програми.
Контроль за додержанням вимог цієї Програми на території м. Вінниці
здійснюють:
- департамент комунального господарства та благоустрою міської ради;
- житлово-експлуатаційні підприємства, квартальні комітети, ОСББ;
- управління Держпродспоживслужби у м. Вінниці;
- Вінницький відділ Національної поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області;
- громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист
тварин від жорстокого поводження.
Визначення повноважень:
 Департамент комунального господарства та благоустрою міської
ради:
− координує діяльність підпорядкованих підприємств, установ,
організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших
нормативно-правових актів у цій сфері;
− здійснює контроль за роботою муніципального притулку для
тварин.
 Житлово-експлуатаційні підприємства, квартальні комітети,
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 цих Правил, а також проведення
протиепізоотичних заходів, необхідність обов’язкової реєстрації
(перереєстрації) тварин;

− 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 цих 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,
щодо розміщення ізольованих, добре огороджених територій для
утримання тварин, але не ближче ніж 100 м від житлової забудови.
 Управління Держпродспоживслужби у м. Вінниці:
− 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. Вінниці та надає інформацію за запитами
відповідних органів, підприємств, організацій;
− складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про
порушення вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень
відповідно до чинного законодавства.
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 здійснюють патрульна
поліція та дільничні інспектори Вінницького відділу Національної поліції
ГУНП у Вінницькій області.
 Громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист
тварин від жорстокого поводження:
− створюють пункти перетримки тварин 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 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.
7. Очікувані результати від реалізації Програми.
Реалізація заходів Програми спрямована на досягнення певного
соціального і економічного ефекту, а саме:
- значного зменшення безпритульних тварин на вулицях міста;
- підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей;
- забезпечення спокою і підвищення моральності серед мешканців та
гостей міста;
- покращення естетичного вигляду та епізоотичного стану міста;
- зниження витрат на епідеміологічні заходи і лікування населення;
- зниження аварійності на дорогах;
- підвищення іміджу м. Вінниці за разунок дотримання вимог міжнародних
стандартів поводження з домашніми тваринами.
8. Зв'язок між програмою та Стратегією розвитку «Вінниця - 2020».
Стратегічний пріоритет 4 «Якість життя» Стратегії розвитку «Вінниця2020» передбачає нарощування можливостей для забезпечення благополуччя
мешканців та їх сімей. Передбачені в Програмі заходи спрямовані на
покращення якості життя мешканців та гостей міста.
Ціль 1 «Місто, дружнє до дитини» Стратегічного пріоритету 4
передбачає створення безпечного середовища та найкращі умови для дітей.
Місто має забезпечити їх право безпечно жити у місті та ходити його вулицями.
Ціль 3 «Здорове місто» передбачає захист громадян від загроз здоров’ю,
так як здоров’я та безпека городян – це один з основних пріоритетів для міста.
Таким чином, запровадження даної Програми цілком відповідає
стратегічним пріоритетам і цілям Стратегії розвитку «Вінниця-2020» і дасть
можливість ефективно вирішити проблему з безпритульними тваринами в
нашому місті.
9. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і
завдань.
Відповідальні за виконання Програми забезпечують їх реалізацію в
повному обсязі та у визначені терміни.

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює департамент
комунального господарства та благоустрою міської ради. Відповідальні за
виконання Програми щоквартально до 10 числа, наступного за звітним
періодом, інформують департамент комунального господарства та благоустрою
про стан виконання заходів.
Крім цього, з метою забезпечення контролю за досягненням поставлених
цілей визначено перелік показників моніторингу реалізації програми. Для
визначення необхідності коригування документу щорічно проводитиметься
аналіз ефективності дії програми,
виходячи з фактичних показників
моніторингу.
Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення
змін до місцевих нормативних актів.
Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд
виконавчого комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою
одночасно з пропозиціями щодо внесення змін та коригувань.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому
бюджетним законодавством України.
Показники моніторингу реалізації Програми:
Результативність виконання Програми визначається за допомогою
наступних показників (ключових індикаторів) :
Ключові індикатори
Кількість безпритульних тварин в
місті у %
Кількість скарг мешканців до відділу
оперативного реагування "Цілодобова
варта" з приводу бузпритульних
тварин
Кількість покусів мешканців
безпритульними тваринами
Кількістіь стерелізованих
безпритульних тварин тварин у %
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Додаток 1 до Програми
Порядок проведення заходів з відлову та влаштування
безпритульних тварин.
1. Відлов безпритульних тварин.
Відлов безпритульних тварин здійснюється працівниками притулку
згідно санітарних норм та чинного законодавства.
Вилову підлягають усі безпритульні тварини, 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 намордники, але
знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на
бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських
місцях.
Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані,
візуально ідентифіковані і повернені під відповідальність опікуна. Крім
випадків агресивної поведінки цієї тварини та наявних ознак хвороби чи
каліцтва.
Відлов тварин може здійснюватися тільки персоналом, який має
відповідну
кваліфікацію
і
допуск,
будь-якими
нижченаведеними
незабороненими засобами і методами, з додержанням принципів моралі і
виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:
-медикаментозний – введення до організму тварини спеціальних
лікарських засобів (снодійне, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення
тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної
конструкції;
-механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних
пристосувань (згідно з чинним законодавством) або руками (тільки тварин, які
визнані потенційно безпечними);
-комбінований – із застосуванням медикаментозного та механічного
способів відлову.
Відловлені тварини транспортуються до установ ветеринарної медицини
та місць утримання спеціально обладнаними автомобілями групою або
індивідуально в клітках.
Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен
бути:
- технічно справний;
- укомплектований набором переносних кліток для тварин;
- обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від
погодних умов;
- оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером організації,
що здійснює вилов;
- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної
допомоги, затверджений ветлікарем;

- укомплектований набором відповідного спецобладнання.
При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.
Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин
кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються та
дезінфікуються.
2. Утримання тварин у притулках для безпритульних тварин.
За даною Програмою безпритульні тварини після відлову доставляються
до притулків для безпритульних тварин, пунктів перетримки або до установ
ветеринарної медицини.
Притулки для безпритульних тварин можуть бути приватними та
муніципальними.
Приватний притулок – це притулок, створений благодійними
організаціями, мешканцями міста та утримується за рахунок власника притулку
та благодійних внесків населення.
Муніципальний притулок – це притулок створений міською радою та
утримується частково за рахунок міського бюджету, благодійних внесків
населення, юридичних та фізичних осіб.
Функціонування притулків здійснюється на підставі Наказу Державного
комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 року № 439 «Про
затвердження Положення про притулок для тварин» та відповідно вимог
законодавства з питань поводження з тваринами.
Карантинування виловлених тварин здійснюється відповідно до чинного
законодавства на карантинних майданчиках.
Під час карантину тварини повинні утримуватися в спеціально
обладнаних вольєрах з повною ізоляцією від інших тварин та забезпеченням
необхідних біологічних, видових та індивідуальних потреб.
Стерилізація, вакцинація та лікувально-профілактичні заходи щодо
безпритульних тварин проводяться спеціалістами ветеринарної медицини в
притулку для тварин, а також в інших установах ветеринарної медицини.
Після стерилізації тварини підлягають ідентифікації, занесенню
інформації про них до єдиного реєстру домашніх тварин та післяопераційній
перетримці протягом терміну, що встановлений за медичними показниками.
Реєстрація тварин проводиться відповідно до «Порядку реєстрації
домашніх тварин» (додаток 2 до Програми).
Муніципальний притулок оприлюднює інформацію про виловлену
тварину на офіційному сайті підприємства та вживає заходів для розшуку
власника тварини.
Евтаназія тварин проводиться виключно відповідно до вимог Закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження», а також
здійснюється у разі виявлення у тварин небезпечних інфекційних, невиліковних
хвороб, тяжких травм та каліцтв, несумісних з життям.

Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що
призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій,
отруєння, перегріву, та інші больові методи.
Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин повинна проводитись
у місцях, спеціально відведених для цього.
3. Влаштування безпритульних тварин.
Після перетримки тварини можуть бути:
передані фізичним чи юридичним особам, як новим власникам;
передані власникам після пред'явлення ветеринарного паспорта та
за умови оплати на рахунок притулку вартості витрат за відлов і утримання
тварин;
передані у інші притулки для тварин або у пункти перетримки;
повернені до ареалу попереднього перебування під опіку та
відповідальність фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, громадських і благодійних організацій;
Виловлені безпритульні тварини, що передаються фізичним чи
юридичним особам, підлягають обов’язковій стерилізації, ідентифікації та
вакцинації від інфекційних захворювань.
Особи, які виявили бажання стати новим власником тварини, що
перебуває у муніципальному притулку, мають право на проведення
ветеринарних заходів на пільгових умовах для цієї тварини.
Тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду, можуть бути
передані тільки іншим власникам.
В разі відсутності власника або фізичної чи юридичної особи, які
виявили бажання взяти на утримання тварину, соціально-адаптовані тварини
можуть бути повернені до ареалу їх попереднього перебування під опіку та
відповідальність фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності, громадських і благодійних організацій.
Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа,
належним чином зареєстрована муніципальним притулком як опікун, та
внесена до єдиного реєстру домашніх тварин.
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 представників муніципального притулку про випадки
захворювання опікуваних тварин, а також місцеві установи санітарноепідеміологічної 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, а

муніципальний притулок - у випадку загибелі або зникнення опікуваної
тварини.
У разі наявності інформації про агресивну поведінку опікуваної тварини
та висновку ветеринарного лікаря про підвищену агресивність та соціальну
неадаптованість тварини, така тварина підлягає евтаназії або передачі новому
власнику на утримання у закритих вольєрах або територіях з охоронною метою.
Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти
підприємницької діяльності, які утримують тварин для охорони об’єктів чи
територій, визнаються опікунами тварин і зобов’язані суворо дотримуватись
санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов’язкового
забезпечення безпеки людей.
Відповідальність за заподіяння шкоди твариною людині лягає на
опікуна.
4. Інформаційно-просвітницькі, виховні та інші заходи.
При муніципальному притулку,
інформаційно-консультаційного центру.

передбачається

функціонування

Робота центру передбачає забезпечення проведення наступних заходів:
заохочення стерилізації. Пільгова стерилізація тварин, що мають
власника, для соціально вразливих верств населення (з низьким рівнем доходу пенсіонери, інваліди тощо);
створення реєстрів з обліку тварин, яких утримують громадяни,
підприємства, установи, організації, приватні розплідники;
створення реєстрів опікунів тварин, волонтерів, зоозахисників,
приватних міні-притулків та осіб, що бажають взяти на утримання тварину;
облік кінологічних, фелінологічних та інших клубів підприємств,
організацій і установ, приватних розплідників, готелів, чия діяльність пов’язана
з тваринами;
проведення просвітницької роботи з населенням з питань,
пов’язаних з гуманним ставленням до тварин;
участь в інформаційних кампаніях та культурно-масових заходах, із
залученням засобів масової інформації;
проведення консультацій із населенням стосовно опіки над
тваринами, що перебувають на території міста;
пропаганда гуманного поводження з тваринами в засобах масової
інформації, навчальних закладах, показ тематичних фільмів, наповнення
бібліотек відповідною літературою;
розроблення та затвердження Положення про громадських
інспекторів в сфері поводження із тваринами.

Додаток 2 до Програми
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОМАШНІХ ТВАРИН.
1. Цим Порядком встановлюється єдина на території міста Вінниці
процедура реєстрації (перереєстрації) домашніх тварин.
2. Реєстрація собак проводиться обов’язково, а котів за бажанням
власника.
3. Цей Порядок є обов'язковим для департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради; всіх юридичних та фізичних осіб,
які є власниками тварин; організацій, які надають ветеринарні послуги;
кінологічних клубів та організацій, статутною діяльністю яких є догляд та
захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі організацій, які
здійснюють реєстрацію домашніх тварин у встановленому порядку.
4. Реєстрація домашніх тварин проводиться притулками для
безпритульних тварин, ветеринарними клініками, приватними ветеринарними
лікарями та кінологічними клубами, які діють на території міста Вінниці.
5. Організації, які здійснюють реєстрацію домашніх тварин, у
встановленому порядку вносяться до реєстру таких організацій. За ведення
реєстру відповідає Департамент комунального господарства та благоустрою
міської ради.
6. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:
- єдиного обліку цих тварин в місті, в т. ч. для організації пошуку
загублених тварин та повернення їх власникам;
- контролю за чисельністю безпритульних тварин;
- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
- забезпечення епізоотичного благополуччя;
- вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з
утриманням домашніх собак.
Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього
життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.
7. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах
власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають
на території міста Вінниці.
Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 10 діб з
моменту її народження або відчуження іншою особою.
8. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами міста Вінниці, але
перебувають на території міста з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати
тварину у встановленому порядку.
9. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію домашніх тварини
проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації, відповідно до
тарифів, затверджених організацією, що її проводить.
10. Кошти за проведення реєстрації зараховуються на рахунок організації,
яка здійснила реєстрацію та використовуються у встановленому порядку на

проведення реєстрації тварин та проведення видатків, пов’язаних із статутною
діяльністю організації з надання послуг по догляду та захисту тварин.
11. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини
повинен обов’язково мати при собі паспорт, а також документи, що
підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварині.
Присутність тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.
12. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з
відомостями щодо власника тварини (ПІБ, дата народження, адреса, телефон),
виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення
протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї
інформації до єдиного реєстру домашніх тварин, відповідальним за роботу
якого є Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради.
Інформація, що міститься у єдиному реєстрі є конфіденційною та
надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.
13. Організація, яка провела реєстрацію домашньої тварини в день
реєстрації або перереєстрації видає власнику зареєстрованої тварини
реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, а
також ознайомлює власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами
щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується
підписом власника тварини.
14. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного
індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання
(реєстрації) обов’язково протягом 10 днів власник тварини подає дані для її
перереєстрації.

Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

Департамент комунального господарства та благоустрою
Заболотний Олександр Юрійович
Головний спеціаліст відділу утримання об’єктів благоустрою

