
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження звіту про виконання Програми поводження з тваринами у 
м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки (зі змінами) за 2020 рік 
 

 

 Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 23.01.2013 № 8 «Про затвердження Порядку 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» 

виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт про виконання Програми поводження з тваринами у                                 

м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки (зі змінами) за 2020 рік (згідно додатку). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. 

 

 

 

Міський голова        В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження звіту  

про виконання Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя  

на період 2017-2022 роки (зі змінами) за 2020 рік» 

 

Програма поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017-2022 

роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

тваринний світ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про інформацію», 

«Про доступ до публічної інформації», та інших нормативно-правових актів з 

метою врегулювання відносин у сфері поводження з тваринами. Програма 

затверджена рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 

Програма спрямована на зменшення чисельності тварин в м. Запоріжжі 

гуманним шляхом, а також спрямована на роботу з населенням щодо 

впровадження у суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з 

тваринами. Строк виконання Програми – період з 2017 по 2022 роки. 

Головним розпорядником коштів за Програмою є Департамент 

інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, відповідальним 

виконавцем є Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради, одержувачем 

бюджетних коштів – комунальне підприємство «Побутовик» Запорізької 

міської ради (далі КП «Побутовик»). 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення функціонування КП «Побутовик» для реалізації заходів з 

регулювання чисельност  і тварин; 

- забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин.  

Загальна сума коштів, яка освоєна за даною Програмою в 2020 році 

склала 2255,935 тис. грн. 

За заходом: «Забезпечення функціонування підприємства, яке займається 

питаннями у сфері поводження з тваринами» у звітному періоді освоєно                   

коштів в сумі 1138,582 тис.грн. (кошти витрачено на заробітну плату, 

нарахування на оплату праці, засоби для відлову тварин, шини для автомобіля 

ГАЗ-3302, оплати послуг з технічного супроводу комп’ютерної програми ЄІСУБ, 

технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля ГАЗ-3302, послуги 

з розробки проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки (зміна 

цільового призначення) для розташування комплексу поводження з тваринами 

по вул.Теплична, 33, страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, оплати земельного податку, електроенергії, 

водопостачання та водовідведення), що складає 100% до плану. 

За заходом: «Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин 

(собак та котів)» у звітному періоді освоєно коштів в сумі 1087,163 тис.грн. 

(здійснено вакцинацію проти сказу, біостерилізацію, кліпсування (кліпса з 

номером),  чіпування, післяопераційну  перетримку, стерилізацію 1212 тваринам 



на суму 905,969 тис.грн., з яких 504 собак та 708 коти, а також сплачено податок 

на додану вартість в сумі 181,194 тис.грн.), що складає 100% до плану. 

За заходом: «Проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед 

населення» у звітному періоді освоєно коштів в сумі 30,190 тис. грн. (кошти 

витрачено на придбання буклетів, візиток, виготовлення макета бигборда та 

послуги з розміщення зовнішньої реклами на білбордах в місті Запоріжжі), що 

складає 87% до плану.  

В цілому результативні показники виконано в повному обсязі в межах 

фактичної потреби. 

Реалізація передбачених заходів створює основу для ефективної роботи 

та контролю у сфері утримання і поводження з безпритульними та іншими 

тваринами в місті Запоріжжі. 

 

 
Начальник Інспекції з благоустрою 
Запорізької міської ради       В.В. Лисенко 
 



№ _____

Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці / Найменування 

завдання

Найменування заходу / Найменування 

показників виконання завдання

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, інші)

Одиниця 

виміру

Передбачено 

програмою
Виконано Відхилення

1 2 4 5 5 6 7

Департамент інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської 

ради / Інспекція з благоустрою 

Запорізької міської ради /                                            

КП "Побутовик"

х х х х х

Завдання 1 Захід 1

Забезпечення реалізації заходів з 

регулювання чисельності тварин

Забезпечення функціонування 

підприємства, яке займається 

питаннями у сфері поводження з 

тваринами

бюджет міста тис.грн. 1 138,607 1 138,582 -0,025

Кількість підприємств, яким надано  

фінансову підтримку
 од. 1 1 0

Разом витрати за завданням 1 1 138,607 1 138,582 -0,025

Мета програми: Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин в м.Запоріжжі гуманним шляхом, а також 

роботу з населенням щодо впровадження у суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого 

комітету міської ради

ЗВІТ
про виконання Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017 - 2022 роки (зі змінами)                                                               

за 2020 рік



Завдання 2 Захід 1

Забезпечення сприятливих умов 

для співіснування людей та тварин

Проведення ветеринарних послуг для 

безпритульних тварин (собак та котів)
бюджет міста тис.грн. 1 087,194 1 087,163 -0,031

Кількість ветеринарних послуг для 

безпритульних тварин (собак та котів)
бюджет міста од. 1 212 1 212 0

Завдання 2 Захід 2

Забезпечення сприятливих умов 

для співіснування людей та тварин

Проведення інформаційно-

просвітницької діяльності серед 

населення 

бюджет міста тис.грн. 34,624 30,190 -4,434

Кількість інформаційно- 

просвітницької заходів, проведених 

серед населення

бюджет міста од. 4 4 0

Разом за завданням 2 1 121,818 1 117,353 -4,465

2 260,425 2 255,935 -4,490

Керуючий справами виконкому ради Р.А. Омельянович

Начальник Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради

Відхилення в освоєнні коштів утворилось за рахунок зменшення вартості товарів та послуг при укладанні договорів.

В цілому результативні показники виконано в повному обсязі в межах фактичної потреби.                                                   

В.В. Лисенко

Разом витрати за програмою

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми


