
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
       

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
     від 04.04.2012 р. № 100                                                    м. Ужгород 
 
 
Про Програму регулювання чисельності  
безпритульних тварин гуманними методами  
в м. Ужгороді на 2012-2014 роки 
 

 
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист 
тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» та наказу Міністерства економіки України         
від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки  (далі – Програма) згідно 
з додатком. 

2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.): 
-  внести на затвердження сесії міської ради зазначену Програму; 
- спільно з відділом землекористування (Марухнич Т.Б.) розглянути 

питання щодо виділення земельної ділянки для розміщення та тимчасового 
утримання безпритульних тварин площею 0,3 га. 

3. Фінансовому управління (Король С.І.) передбачити фінансування 
заходів Програми при внесенні змін до бюджету міста на 2012 рік та 
формуванні бюджетів на 2013-2014 роки. 

4.  Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) внести 
відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку        
м. Ужгорода на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.  
 
Міський голова                                                                                  В. Погорелов 

 



 
Додаток 

       до рішення виконкому 
       від 04.04.2012 р. № 100 
 

П Р О Г Р А М А 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 

в м. Ужгороді на 2012-2014 роки 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення програми Департамент міського 
господарства 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про розроблення програми 

 

3. Розробник програми Департамент міського 
господарства 

4. Відповідальний виконавець програми Департамент міського 
господарства, відділ 

капітального будівництва 

5. Учасники програми КАТП-072801, Ужгородське 
управління ветеринарної 
медицини, зоозахисні 
організації міста 

6. Термін реалізації програми до 2014 року 

6.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

І-ий – 2012 рік, 
ІІ-ий – 2013-2014 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 
програми  
 

Місцевий, обласний, 
державний 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього 

1143,4 

 у тому числі:  

8.1. – міський бюджет 
– обласний бюджет 
– державний бюджет 
– інші джерела 

411,4 
212,0 
190,0 
330,0 

9 
. 

Очікувані результати виконання Програми: 
– організація вилову безпритульних тварин гуманним 
методом з додержанням принципів моралі і 
виключаючи жорстоке поводження з тваринами; 
– створення притулку для безпритульних тварин для 
тимчасового їх утримання; 
– ведення системи всебічного моніторингу з усіх 
питань що пов’язані з безпритульними тваринами; 
– проведення обліку та ідентифікації безпритульних 
тварин; 
– проведення інформаційних заходів та навчально–

 



просвітницької роботи. 

1. Загальні положення 
Міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами (далі – Програма)  ґрунтується на принципах гуманного 
ставлення до безпритульних тварин і запобіганню жорстокому поводженню з 
ними. 

Дана Програма забезпечує участь фізичних та юридичних осіб у виконанні 
заходів спрямованих на регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами, що передбачає розроблення та впровадження системи 
відлову бродячих тварин, їх обліку, утриманню в притулках та  проведення 
евтаназії тим, які не будуть прилаштовані до нових власників. 

2. Мета Програми 
Основною метою Програми є визначення пріоритетних напрямків і нових 

організаційно-управлінських принципів створення ефективного механізму 
регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста. 

Методологічною основою для цієї роботи є положення Закону України 
“Про захист тварин від жорстокого поводження з тваринами”, а саме: 

1.стаття 16 — регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не 
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково 
створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або 
біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування — 
методами евтаназії; 

2.стаття 17 — умертвіння тварин допускається при регулюванні 
чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але 
перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини; 

3.стаття 23 — вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без 
опіки і бродячих) тварин проводиться з метою: 

* повернення їх володільцям; 
* регулювання їх чисельності відповідно до вимог цього Закону; 
1.стаття 24 — собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у 

тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордниками, 
але знаходяться без власника на вулиця, площах, ринках, у скверах, садах, на 
бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських 
місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. 

3. Аналіз причин виникнення проблеми і обґрунтування 
необхідності  прийняття концепції 

Велика кількість безпритульних тварин на вулицях міста призводить до 
надзвичайних ситуацій: дорожньо - транспортних пригод, розповсюдження 
інфекційних захворювань тощо, спричиняє загрозу здоров’ю людей. 

Аналіз ситуації у сфері поводження з домашніми та безпритульними 
тваринами дає можливість зробити висновок, що через відсутність достатньої 
уваги відлову бродячих тварин, відсутності впровадженої концепції 
регулювання їх чисельності призводить до поширення інфекційних та 



паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки), 
погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і 
гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. 

Беручи до уваги практику деяких міст України, де впроваджували метод 
вилову, стерилізації, повернення (надалі метод ВСП) та міжнародний досвід — 
метод ВСП безпритульних тварин не є гуманним до тварин, а саме важливе — 
не призводить до скорочення їх чисельності. 

Про повну неспроможність методу ВСП свідчить досвід Москви, де 
протягом 9-ти років намагалися його впроваджувати, на що були витрачені 
великі кошти. Але за даними обліку, проведеного інститутом проблем екології 
та еволюції імені О.М. Северцова, за час роботи програми ВСП чисельність 
безпритульних тварин не зменшилася, а навпаки значно зросла. В 2009 році 
урядом Москви було скасовано можливість повернення стерилізованих тварин 
на вулиці міста та впроваджено систему розміщення виловлених собак у 
притулках з подальшим застосуванням евтаназії до невитребуваних тварин. 

Важливо зазначити, що метод ВСП не застосовується в країнах, де 
проблема безпритульних тварин частково або повністю вирішена (США, 
Канада, країни Західної Європи, країни Прибалтики та Скандинавії). В усіх цих 
країнах (крім Німеччини, де завдяки незначній кількості безпритульних тварин, 
стало можливим прийняття закону про їх довічне утримання в притулках) 
застосовується вилов тварин з подальшим розміщенням у притулках з метою 
повернення власникам, якщо тварини загублені, або пошуку нових власників. 
Всіх невитребуваних тварин гуманно присипляють після певного терміну 
утримання, який складає від 5 до 14 діб. 

У 2007 році Світовим товариством захисту тварин спільно із Королівським 
товариством захисту тварин від жорстокого поводження було проведене 
дослідження ситуації з безпритульними тваринами у 31 європейській країні. 
Результати цього дослідження показали, що метод ВСП в європейських країнах 
досить широко застосовується у відношенні до котів, але не до собак. 

Перша Європейська конвенція з захисту прав домашніх тварин і 
вищеназвані товариства захисту тварин не підтримують залишення домашніх 
тварин без нагляду людини, чим є метод ВСП, і не забороняють застосування 
евтаназії до невитребуваних тварин. 

Ні вилов безпритульних тварин з метою їх стерилізації та повернення на 
попереднє місце, ні довічне утримання відловлених тварин у притулку в умовах 
величезної кількості безпритульних тварин та високовитратності на утримання 
тварин у притулку неприйнятні для міст України, в тому числі і для міста 
Ужгород. 

Сьогодні чисельність безпритульних тварин у місті, яка за підрахунками 
комунальних служб міста складає близько 1000 особин (585 од. у житловій 
багатоквартирній забудові та 390 од. – мігруючі зграї у приватній забудові та 
промисловій зонах міста) завдає загрози не лише санітарно-епідеміологічному 
благополуччю населення, безпеці та життю мешканців, але й створює загрозу 
виникнення епізоотій. Через відсутність належного фінансування з боку 
Держави та органів місцевого самоврядування, щеплення безпритульним 
тваринами від сказу не проводиться, або проводиться частково за рахунок 



коштів громадських організацій та окремих волонтерів. Важливо зауважити, що 
щеплені проти сказу безпритульні тварини через рік знову обов’язково 
підлягають щепленню, але зробити це на практиці неможливо. Важливо й те, 
що за свідченнями спеціалістів у галузі ветеринарії стерилізовані собаки не 
стають менш агресивними, бо стерилізація не впливає на поведінку тварин, а 
щодо самиць, то через зміну гормонального балансу організму, їх поведінка 
стає більш агресивною.  

Враховуючи зазначене, у випадку впровадження системи стерилізації та 
поверненню собак на вулиці міста не тільки створює загрозу здоров’ю та 
життю людей, загрозу безпеці дорожнього руху, але є негуманною по 
відношенню до самих тварин, котрі приречені на подальше страждання від 
голоду, холоду та хвороб. Варто зауважити, що останнім часом в місті 
збільшилася кількість випадків жорстокої розправи над тваринами та  їх 
отруєння. Тому покидання тварин в безпорадному стані, без нагляду та 
допомоги, яким є метод ВСП є жорстоким по відношенню до тварин. В зв’язку 
з цим, положення Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» не передбачають повернення собак на вулиці міст та допускають 
застосування до них евтаназії. 

Повернення собак після стерилізації на вулиці міста не тільки порушує 
конституційні права громадян на охорону життя та здоров’я, але й порушує 
правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість 
згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», а саме 
умови життя тварин не задовольняють їх достатньою кількістю їжі та 
постійним доступом до води і роблять неможливим надання тварині своєчасної 
ветеринарної допомоги в разі необхідності. Все це є порушенням ст.ст 7, 9, 22 
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 

Слід зауважити, що метод ВСП, який застосовується в деяких містах 
України не призвів до очікуваних результатів, навпаки його застосування 
призвело до збільшення чисельності безпритульних тварин. Тому, з 2008р. в м. 
Харкові почали застосовувати новий порядок вилову. Згідно нового порядку, 
відловлених тварин розміщують в ветеринарних установах строком на 10 діб. 
За цей час тварини можуть бути повернуті власникам, якщо вони були 
загублені, або передані новим власникам. По закінченні встановленого терміну 
невитребувані тварини підлягають евтаназії. 

Враховуючи викладене, розробка Програми регулювання чисельності 
безпритульних тварин є доленосним питанням для міста. Цією Програмою  
пропонується запровадити в місті принцип вилову та утримання в притулках 
безпритульних тварин: безпритульні тварини утримуються в притулку до 
повернення їх власнику, якщо вони були загублені, або передачі новому 
власнику. По закінченні встановленого терміну утримання в притулку 
(пропонується їх утримання протягом 5-7 днів) невитребувані тварини можуть 
далі утримуватися у притулку, якщо адміністрацією притулку буде прийняте 
відповідне рішення, або можуть підлягати евтаназії відповідно до вимог Закону 
України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 

Термін обов’язкового утримання тварин в притулку встановлюється 
органами місцевого самоврядування, виходячи із можливостей матеріально-



технічної бази притулку, але не повинен бути менше п’яти діб, за винятком 
випадків, коли дострокове застосування евтаназії необхідно за медичними або 
поведінковими показниками.  

 
4.Сучасний стан сфери поводження з домашніми 

тваринами у м. Ужгороді 
За приблизними даними в місті Ужгород кількість безпритульних собак 

може складати біля 1000 голів. Пропонується створення притулку на 50-70 
голів.  

Міжнародними спеціалістами в галузі поводження з домашніми тваринами 
досліджено: якщо кількість стерилізованих домашніх тварин (які мають 
власників) досягає 70%, відбувається помітне скорочення чисельності 
безпритульних тварин. Тому саме стерилізація тварин, які мають власників, 
повинна стати масовою. Щоб зробити її такою, доцільно застосувати 
економічні важелі (притягнення до адмінвідповідальності шляхом накладення 
штрафу). Ці заходи можливо впровадити лише за умови обов’язкової реєстрації 
домашніх тварин.  

Тенденція до збільшення чисельності безпритульних тварин у місті цілком 
виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Насамперед, це 
безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони 
виявляються загубленими або покинутими.  

Щоб вирішити проблему безпритульних тварин ефективно і гуманно, 
необхідно визначити відповідальність за неконтрольоване розмноження 
домашніх тварин та посилення відповідальності за викидання зайвих тварин на 
вулицю. 

Нормативна база, що регулює відносини у сфері поводження з домашніми 
тваринами застаріла і не відповідає вимогам чинного законодавства.  

Чинні «Правила утримання собак, котів та хижих тварин підприємствами, 
організаціями, громадянами», затверджені рішенням сесії міської ради від 
30.03.1999 року, розроблені на підставі “Правил утримання собак, котів і хижих 
тварин у населених пунктах УРСР”, затверджених в червні 1980 р., застарілі і 
не відповідають сучасним вимогам. У місті не налагоджено ведення 
моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин, облік і реєстрація 
домашніх тварин не здійснюється взагалі, відсутня ефективна система 
регулювання кількості безпритульних тварин. 

З метою створення ефективного фінансового механізму регулювання 
чисельності тварин на території міста необхідно забезпечити максимальні 
надходження в міський бюджет сум збору з власників собак. Для цього 
потрібно організувати ефективну систему обліку, реєстрації та ідентифікації 
тварин, у тому числі і за допомогою електронних носіїв інформації (чипів), 
нанесення клейма. Необхідно розробити і впровадити загальну електронну базу 
даних домашніх непродуктивних тварин у м. Ужгороді. Після реєстрації у 
зазначеній базі власникам повинні видаватися реєстраційні посвідчення або 
номерні знаки їхніх вихованців. За бажанням власника тварина може бути 
чипована. У випадку, якщо тварина загубилась, вона легко може бути знайдена, 
ідентифікована і повернута власнику. 



До роботи, пов'язаної з інформуванням населення про поводження з 
тваринами, необхідність їхньої реєстрації, іншою просвітницькою та виховною 
роботою з питань, пов'язаних з поводженням з тваринами, доцільно залучити 
громадські зоозахисні організації. 

Основними причинами, що призводять до збільшення популяції 
безпритульних тварин, і як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і 
екологічного стану міста, є: 

- неврегульоване нормативно-правове забезпечення питань поводження з 
тваринами як в Україні в цілому, так і у м. Ужгороді зокрема; 

- недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин; 
- відсутність системи реєстрації та ідентифікації тварин; 
- недосконалість і неефективність існуючої системи відлову безпритульних 

тварин; 
- незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин; 
- наявність надлишкової кормової бази; 
- наявність безвідповідального ставлення власників до тварин, через яких 

вони виявляються кинутими або загубленими; 
- відсутність контролю у містах продажу тварин;  
- відсутність у місті притулків для тварин. 

Таким чином, варто зробити висновок, що рішення даної проблеми 
вимагає принципово іншого підходу з урахуванням вимог чинного 
законодавства України. 

 
4. Механізм реалізації Програми 

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з 
ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає 
залучення різних структур міста для її вирішення і планування на перспективу. 
Для реалізації поставленої мети пропонується виконання наступних заходів. 

1. Департаменту міського господарства: 
- створити в комунальному підприємстві “КАТП-072801” структурний 

підрозділ поводження з тваринами; 
- доопрацювати (розробити нові) Правила утримання тварин у м. Ужгороді 

взамін “Правил утримання собак, котів та хижих тварин в м. Ужгороді”, 
прийнятих рішенням міської ради від 30.03.1999р.; 

- створити притулок для розміщення та тимчасового утримання 
безпритульних тварин 

2. Комунальному підприємству “КАТП-072801” спільно з Ужгородським 
управлінням ветеринарної медицини: 

- створити єдину міську електронну базу даних всіх тварин м. Ужгорода; 
- запровадити реєстрацію тварин (створення анкет на кожну тварину, 

занесення анкет до єдиної міської електронної бази даних, видачу посвідчень на 
тварин); 

- систематично проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед 
населення щодо необхідності дотримання правил утримання і поводження з 
домашніми тваринами. 



3. Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській області, відділу 
муніципальної поліції та правопорядку спільно з представниками житлово-
експлуатаційних організацій: 

- проводити рейди по місту з метою перевірки реєстрації домашніх тварин 
та виявлення порушень діючих правил утримання тварин на територіях 
підприємств, установ, організацій всіх форм власності;  

- посилити контроль за недопущенням несанкціонованої торгівлі 
тваринами в районі ринків та в інших не відведених для цього місцях; 

- в межах повноважень посилити контроль за дотриманням власниками 
тварин вимог діючих правил утримання тварин в м. Ужгороді. 

- постійно обходити закриті території (будівельні майданчики, автостоянки, 
підприємства, приватні фірми, ринки, тощо). В разі виявлення сторожових 
собак, зобов’язати їх власників зареєструвати та стерилізувати тварин, а 
безпритульних тварин здати службі відлову. Якщо вимога не виконана 
притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності відповідно до 
ст.154 КУпАП.  

4. Керівникам комунальних підприємств міста: 
- забезпечити своєчасний збір і вивіз ТПВ; 
- забезпечити ліквідацію стихійних укриттів для безпритульних тварин на 

підвідомчих територіях; 
- провести роботу по закриттю підвалів, горищ та інших технічних 

приміщень в будинках з метою попередження проникнення в них тварин; 
- сприяти працівникам служби відлову в виконанні їх посадових обов’язків; 
- забезпечити проведення планової вакцинації від сказу та стерилізації 

тварин, що ними утримуються. 
5. Ужгородській міській СЕС, міському управлінню ветеринарної 

медицини: 
- забезпечити контроль за санітарно-епідеміологічним станом територій 

будівництва об'єктів, в т.ч. законсервованих, в частині наявності безпритульних 
тварин; 

-  здійснювати через ЗМІ інформування населення про небезпеку для 
людей і тварин захворювання на сказ і необхідність проведення вакцинації 
домашніх тварин; 

- забезпечити інформування мешканців про проведення планової 
вакцинації від сказу.  

6. Управлінню архітектури та містобудування, департаменту міського 
господарства спільно з житлово-експлуатаційними організаціями міста:  

- визначити місця для вигулу домашніх тварин. 
7. На вимогу зоозахисних  організацій: 
- дозволити  утримання  собак під опікою, які мають бути простерилізовані, 

вакциновані, мати спеціальний ошийник і опікуна, який відповідає за собаку. 
Всі витрати по догляду, стерилізацію та лікуванню опікун бере на себе. При 
скарзі мешканців тварина вилучається з-під опіки в притулок.  

 
 
 



5. Програмою передбачено 
Програмою передбачено проведення комплексу управлінських, 

економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності 
безпритульних тварин у місті гуманними методами, а саме: 

- організація вилову безпритульних тварин гуманним методом з 
додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з 
тваринами; 

- створення притулку для безпритульних тварин для тимчасового їх 
утримання; 

- ведення системи всебічного моніторингу з усіх питань що пов’язані з 
безпритульними тваринами; 

- проведення обліку та ідентифікації безпритульних тварин; 
- проведення інформаційних заходів та навчально–просвітницької роботи. 

 
6. Координація та контроль за виконанням: 

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює департамент 
міського господарства. 

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та 
екології (Погорелов А.В.) та заступника міського голови Семаля В.Ю. 

Щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, 
департамент міського господарства звітує про виконання Програми до 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, містобудування, 
архітектури та екології. 

 
7. Терміни реалізації та фінансування Програми 

Дія Програми передбачається протягом 2012–2014 років на території м. 
Ужгорода. 

Джерела фінансування Програми: 
1. Міський бюджет. 
2. Обласний бюджет. 
3. Державний бюджет. 
4. Інші джерела. 
Загальний бюджет Програми – 1143,4 тис. грн. 
Період фінансування Програми з бюджету міста складає 3 роки 

щомісячно, рівними частинами, відповідно до укладених угод. 
 

8. У цій програмі терміни вживаються в такому значенні: 
- гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин 
від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, 
сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо; 
- безпритульні тварини – собаки та коти, які не мають власника; 
- опікун безпритульної тварини – фізична особа, яка внесена до єдиного реєстру 
опікунів безпритульних тварин, безпосередньо супроводжує безпритульну 
тварину, за умов її обліку та ідентифікації у встановленому порядку;  



- єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин – автоматизована система збору, 
накопичення, обробки та зберігання даних, про фізичних чи юридичних осіб, 
які супроводжують безпритульних тварин, мають відповідні права та обов’язки; 
- супровід безпритульної тварини – забезпечення її біологічних, видових та 
індивідуальних потреб тварини без зміни її ареалу перебування;  
- притулки (міні притулки) для тварин – спеціально обладнані приміщення або 
території, що належать юридичній або фізичній особі, призначені для 
утримання безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і 
ветеринарних служб;  
- ідентифікація тварин – присвоєння тварині особистого ідентифікаційного 
коду;  
- облік безпритульних тварин – процес визначення та максимального збору 
ознак та первинних даних, що притаманні чи безпосередньо стосуються 
безпритульної тварини, проводиться шляхом внесення відповідної інформації 
до загальної електронної бази непродуктивних тварин в м. Ужгороді; 
- тимчасова ізоляція тварин (карантинування) – тимчасове перебування тварин 
у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до 
вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням; 
- карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини 
приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі 
їх вилову чи тимчасової ізоляції; 
- жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами із 
застосуванням насильницьких методів, а також нацькування тварин одна на 
одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в 
умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;  
- собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану 
агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), 
складеним за вимогами законодавства України; 
- собаки загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні тварини, що мали 
господаря і дім, але з різних причин втратили їх; 
- собаки потомствено вуличні – це переважно безпородні тварини, що живуть 
зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території 
(будівельні майданчики, двори і т.д.), що забезпечує їх необхідними для життя 
умовами. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, само регульовану 
систему – популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція 
виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: 
конкурентами, хворобами, та інше. Без урахування цієї обставини неможливо 
впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та 
людського суспільства. 
- спровокована агресія – агресивна поведінка собаки, яка викликана 
навмисними діями третіх осіб. 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 
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Показники затрат, тис. грн 99,00 50,00 0,00 0,00 149,00 180,20 162,00 205,00 190,00 737,200 132,20 0,00 125,00 0,00 257,200 1143,400

1
Виготовлення проекту зі створення притулку для 
безпритульних тварин 30,00 30,00 0,00 0 30,000

Будівництво притулку для безпритульних тварин 0,00 30,00 100,00 80,00 90,00 300,00 300,000

2 Придбання утилізатора для органічних відходів 0,00 18,00 62,00 100,00 180,00 180,000

3
Придбання спеціалізованої техніки для перевезення 
відловлених тварин 50,00 50,00 0,00 50,000
Придбання спецобладнання для відлову 
безпритульних та неідентифікованих тварин 6,00 6,00 0,00 6,000

4 Виконання робіт із утримання притулку 63,000 257,200 257,200 577,400

утримання безпритульних тварин 0,000 5,00 35,00 40,000 5,00 35,00 40,000
утримання працівників служби по відлову
безпритульних тварин 37,40 37,400 60,00 60,00 120,000 60,00 60,00 120,000 277,400

утримання спеціалізованої техніки 12,00 12,000 24,00 24,000 24,00 24,000

оплата комунальних послуг 3,60 3,600 7,20 7,200 7,20 7,200
прибання препаратів для проведення евтаназії 
невитребуваних тварин 3,00 3,000 18,00 18,000 18,00 18,000 39,000
придбання препаратів для проведення стерелізації
тварин, які підлягають поверненню в міський арел
під нагляд власника 7,00 7,000 18,00 30,00 48,000 18,00 30,00 48,000 103,000

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

ВСЬОГО:

до Програми регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в 
м. Ужгороді на 2012-2014 роки

190,000

212,000

411,400

Необхідні обсяги фінансування Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки

2013 рік 2014 рік

1143,400

330,000

Найменування робіт (заходу)№ з/п

2012 рік
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