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6 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021          Мукачево №267

Про внесення змін до Програми захисту тварин від жорстокого
поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради
від 23.03.2021 р. №106 “Про схвалення змін до Програми захисту тварин від
жорстокого поводження, створення комфортних умов співіснування людей і
тварин на території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022
роки”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань інфраструктури
(протокол №5 від 23.03.2021 р.),  керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада
вирішила:

1. Внести зміни до Програми захисту тварин від жорстокого поводження,
створення комфортних умов співіснування людей і тварин на території
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від
05.12.2019р. №1665, а саме:

.1. Розділ 5 «Перелік завдань і заходів програми та результативні
показники» Програми викласти в наступній редакції:

«Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована дана Програма є
скорочення кількості безпритульних тварин через реалізацію комплексу
заходів, пов’язаних з впровадженням масової стерилізації, вакцинації,
лікування, реєстрації тварин та передача їх в надійні руки.

Виконання Програми передбачає:
- проведення заходів по відлову, лікуванню та стерилізації

безпритульних та бездоглядних тварин;
- забезпечення дотримання правил утримання собак і котів Мукачівської

міської територіальної громади;
- утримання притулку для тварин (пункту тимчасової перетримки

бездоглядних тварин), облаштування гідних умов перебування тварин;
-  облаштування майданчиків для вигулу тварин;
- проведення соціальної реклами, що спонукає до гуманного ставлення до

тварин, тощо;



-реєстрація тварин;
- адопція (прилаштування) тварин ;
- роз’яснення через ЗМІ мети Програми.

Оплата робіт, виконаних власними силами комунального підприємства, 
проводиться відповідно до затвердженого плану використання бюджетних 
коштів (заробітна плата, обладнання, ліки, господарські товари, інструменти, 
канцтовари, ПММ, енергоносії, ветеринарне обслуговування, запчастини, корм 
для тварин, оплата послуг в т.ч. комунальних, сплата податків та зборів до 
бюджету), в порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок 
коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході виконання заходів Програми можливі коригування, пов’язані з 
фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням 
переліку (видів) та обсягів робіт.
Основними показниками, які планується досягти під час реалізації Програми є:       

1.   скорочення кількості безпритульних тварин;
2.   покращення естетичного вигляду міста;
3. підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування    

людини;
4.   забезпечення суспільного спокою і підвищення моральності, тощо».
2. В іншій частині Програму захисту тварин від жорстокого поводження,            

створення комфортних умов співіснування людей і тварин на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджену 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. №1665 залишити без змін.

3.Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
Мукачівської міської територіальної громади на відповідні роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова, 
постійну комісію з питань інфраструктури.

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА


