
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

____________                       Мукачево     №______ 
 
Про схвалення проєкту Програми захисту тварин від жорстокого 
поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

 
З метою забезпечення комфортних та безпечних умов співіснування 

людей із тваринами, захист тварин від жорстокого поводження, відповідно до 
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст.4 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», «Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності 
тварин, які становлять небезпеку», затвердженого Наказом  Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища №425 від 28.09.2010р., 
рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 р. № 
1574 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання», керуючись пп.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 
ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

 
1. Схвалити проєкт Програми захисту тварин від жорстокого 

поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
згідно додатку до даного рішення. 

2. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
(А.Блінов) подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській 
міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова. 

 
 

Міський голова                                                                    А. БАЛОГА                     
 
 

 
 



Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
від _______ 2021р. №____ 

 
 

ПРОЄКТ 
Програма захисту тварин від жорстокого поводження, 

створення комфортних умов співіснування людей і тварин на території  
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки                                                    

 
1.Паспорт Програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради 

2. Рішення виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради про 
погодження Програми 

від _________ 2021р. № _____ 

3. Розробник Програми Управління міського господарства  
Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники Програми ММКП «Центр контролю за тваринами» 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради,                                
ММКП «Центр контролю за тваринами» 

5.1. Головний розпорядник 
коштів 

Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради                                

6. Учасники програми Управління міського господарства  
Мукачівської міської ради, ММКП «Центр 
контролю за тваринами» 

7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 
7.1. Етапи виконання Програми 1 етап – 2022 рік 

2 етап – 2023 рік 
3 етап – 2024 рік 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми  

бюджет Мукачівської  міської 
територіальної громади 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для  
реалізації  Програми, 
усього, у тому числі: 

Всього: 
 
 

4508,1 

2022р. 
 
 

1430,0 
 

2023р. 
 
 

1501,5 

2024р. 
 
 

1576,6 
 



9.1.   Коштів місцевого бюджету 4508,1 1430,0 1501,5 1576,6 

9.2. коштів інших джерел — 
 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
           Бездомні тварини у місті – проблема, над вирішенням якої працюють 
науковці у багатьох країнах. Головна мета їхніх зусиль – зробити безпечнішим 
співіснування людини із бездомними тваринами через зменшення їх 
чисельності на вулицях міст гуманним способом. 
          Бездомні тварини, особливо собаки, створюють дискомфорт мешканцям 
міст і сіл, проте питання  жорстокого поводження  з  тваринами  є  несумісним  
з  вимогами моральності та гуманності. 

      Коли наша держава обрала новий демократичний курс розвитку, вона 
автоматично зобов’язалася вжити відповідних заходів стосовно захисту 
безпритульних тварин, аби на міжнародній арені не бути аутсайдером в 
кращому випадку, або й гірше – середньовічним варваром.  

     Переломним моментом для нашої країни став вступ до Ради Європи. 
Саме після цього нам довелося доопрацьовувати чинне законодавство, тобто 
підганяти його під європейські положення стосовно питання безпритульних 
тварин. 

     На розв’язання низки питань, пов’язаних з жорстоким поводженням з 
тваринами і спрямована дана Програма.  

  
3. Визначення мети Програми 

 
Основна мета Програми – забезпечення комфортних та безпечних умов   

співіснування людей із тваринами шляхом зменшення їх чисельності на 
вулицях міст гуманним способом, застосування заходів з захисту тварин від 
жорстокого поводження, дотримання правил утримання собак і котів на 
території Мукачівської міської територіальної громади. 

 
 
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в 

порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів 
місцевого бюджету в обсязі  4 508,1 тис. грн. та інших джерел, не заборонених 
законодавством (додаток 1 до Програми). 

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2022-2024 роки. 
 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
 

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. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Основний напрям діяльності Програми - захист тварин від жорстокого 
поводження  буде здійснюватись за рахунок конкретних дій, а саме: 

- утримання тварин; 
- кастрація (стерилізація); 
- вилов тварин; 
- вакцинація  та лікування тварин; 
- реєстрація тварин; 
- адопція (прилаштування) тварин; 
- контроль за дотриманням мешканцями громади правил утримання собак 

і котів. 



Ці дії спрямовані на виконання  завдань Програми з використанням 
коштів міського бюджету та інших фінансових ресурсів, не заборонених 
законодавством (додаток 2 до Програми). 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 

координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання. 
Відповідальний виконавець Програми щоквартально розробляє та подає  

відділу економіки Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню 
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання 
(Додаток 3 до Програми). 

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку 
до 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської 
ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан 
виконання відповідних програм згідно додатку 4 до цього Порядку. 

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми за 
підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан 
виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом. 

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу 
співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання – 
обґрунтування причин невиконання. 

 
 

Секретар міської ради       Я.ЧУБИРКО 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1                                                     
до Програми захисту тварин від жорстокого поводження, 
створення комфортних умов співіснування людей і тварин  
на території Мукачівської міської територіальної  
громади на 2022-2024 роки  

 
 Ресурсне забезпечення Програми захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов 
співіснування людей і тварин на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  

 
                                                                                                                               тис.грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання 
програми 

Усього витрат на 
виконання програми 

  2022 2023 2024  
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:          

бюджет Мукачівської міської територіальної громади 1 430,0 1 501,5 1 576,6 4 508,1 
Разом 1 430,0 1 501,5 1 576,6 4 508,1 
 
 
Секретар міської ради              Я.ЧУБИРКО 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Додаток 2                                                     
до Програми захисту тварин від жорстокого поводження, 
створення комфортних умов співіснування людей і тварин  
на території Мукачівської міської територіальної    
громади  на 2022-2024 роки 

                                                                   
Перелік заходів і завдань Програми захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов 
співіснування людей і тварин  на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

 
№ 
п/п 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяг фінансування (вартість), 
тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

Всього:   2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6      
1 Захист тварин від 

жорстокого 
поводження, 
створення 
комфортних умов 
співіснування 
людей і тварин на 
території 
Мукачівської 
міської 
територіальної 
громади  

Утримання тварин,  
створення 
комфортних,  умов 
співіснування людей 
і тварин на території 
Мукачівської міської 
ТГ (очікувана 
кількість 28 тварин).  

2022-2024 
роки 

УМГ, 
 ММКП «Центр 

контролю за 
тваринами» 

Загальний фонд 
місцевого 
бюджету 

4268,1 1350,0 1421,5 1496,6 скорочення 
кількості 
безпритульних 
тварин, 
реєстрація 
домашніх 
тварин, 
створення 
комфортних 
умов 
співіснування                                                         
людей і 
тварин на 
території 
Мукачівської 
міської ТГ 

Кастрація 
(стерилізація). 
Лікування  тварин. 

2022-2024 
роки 

УМГ, 
 ММКП «Центр 

контролю за 
тваринами» 

Загальний фонд 
місцевого 
бюджету 

240,0 80,0 80,0 80,0 

  Всього:    4508,1 1430,0  1501,5 1576,6  

        
 
 Секретар міської ради              Я.ЧУБИРКО 



Додаток 3                                                     
до Програми захисту тварин від жорстокого поводження, 
створення комфортних умов співіснування людей і тварин  
на території Мукачівської міської територіальної    
громади  на 2022-2024 роки 

 
 

Інформація про виконання Програми за 20___ рік 
 

1.  Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
 КВКВ найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.  Управління міського господарства  Мукачівської міської ради, ММКП «Центр контролю тваринами» 
 КВКВ найменування відповідального виконавця програми 

3.  Програма захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов співіснування людей і 
тварин на території Мукачівської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки 

 КПКВК найменування програми 
    

4. Напрями діяльності та заходи програми -   забезпечення комфортних та безпечних умов співіснування людей і 
тварин на території Мукачівської міської територіальної громади. 

 
№ 
п/п 

Захід Головний 
виконавець 

та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, тис.грн. Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. Стан 
виконання 

заходів 
(результативні 

показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюдж
детних 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюджд

етних 
джерел 

              

 



5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис.грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

 
 
Секретар міської ради                                    Я.ЧУБИРКО 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету           О. ЛЕНДЄЛ 
Мукачівської міської ради 
 
 
 
   
 


	Утримання тварин,  створення комфортних,  умов співіснування людей і тварин на території Мукачівської міської ТГ (очікувана кількість 28 тварин). 

