Про подання проекту
рішення
Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Порядком розроблення, затвердження та
виконання міських цільових програм, затвердженим рішенням виконавчого
комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 виконавчий комітет
Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект
рішення міської ради «Про внесення зміни до Програми поводження з
тваринами у м.Запоріжжі на період 2017-2022 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами), виклавши додатки в новій
редакції (додаються).
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 проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до
Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами)
1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту рішення.
Програма поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 20172022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Запорізької міської ради
від 26.04.2017 №33 (зі змінами), яка 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.
В рамках виконання Програми проводиться комплекс ветеринарних
послуг для особин жіночої статі, що включає вакцинацію проти сказу,
біостерилізацію, кліпсування / чіпування, післяопераційне перетримання
тварини.
Головним розпорядником Програми є Департамент інфраструктури та
благоустрою Запорізької міської ради, відповідальним виконавцем є Інспекція з
благоустрою Запорізької міської ради, одержувачем бюджетних коштів та
виконавцем зазначеної Програми є комунальне підприємство «Побутовик»
Запорізької міської ради (далі КП «Побутовик»).
2. Мета прийняття проекту рішення.
Внесення змін до Програми обумовлено додатковим фінансуванням у
поточному році з метою підвищення рівня господарської діяльності та
ефективної роботи КП «Побутовик» шляхом залучення сторожів у кількості 3-х
осіб (виплату заробітної плати, нарахування на оплату праці, а також для
обслуговування автомобіля ГАЗ-3302-757 шляхом своєчасного проведення його
технічного обслуговування та поточного ремонту).
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.05.2018
№228/11 в господарське відання КП "Побутовик" передано об’єкти
благоустрою, які розташовані по вул. Тепличній, 33, а саме: будівля
адміністративно-побутового корпусу, виробничий корпус АТЦ, гараж
спецмашин, гараж, трансформаторна підстанція, вагова, газопровідний пункт,
відкритий склад інертних матеріалів №13, а також дороги, паркани, замощення,
зовнішні мережі електропостачання, зовнішній газопровід, відстійники,
трансформатори, лічильник, ворота тощо.
Земельна ділянка, на якій розташовані зазначені об’єкти благоустрою,
займає площу 2,1806 га. та станом на сьогодення здійснюється розроблення
проекту землеустрою щодо відведення (зміни цільового призначення)
земельної ділянки по вул. Тепличній, 33 для розташування комплексу
поводження з тваринами та подальшої її передачі в постійне користування
КП «Побутовик». Зазначену територію необхідно охороняти за рахунок
залучення сторожів, що потребує додаткових витрат підприємства на виплату
їм заробітної плати на нарахування на оплату праці.

4.
-

Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання.
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

5. Фінансово-економічне обгрунтування.
Обсяг фінансування Програми на 2021 рік за КПКВК 1426090
діяльність у сфері житлово-комунального господарства» становить:

«Інша

Передбачено
на 2021 рік з
урахуванням
змін

Найменування

Передбачено
на 2021 рік

Пропозиції
щодо
збільшення

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

2 564,000

180,000

2 744,000

2 564,000

180,000

2 744,000

Начальник Інспекції
з благоустрою міської ради

В.В. Лисенко

Додаток 1
До Програми поводження з тваринами у
м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки
Завдання і заходи
з виконання Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки

Найменування завдання

1
Завдання 1
Забезпечення
реалізації
заходів з
регулювання
чисельності
тварин

Найменування
заходу

2

Джерела
фінансуванн
Головний
я (бюджет
розпорядник
міста,
бюджетних
державний,
коштів,
обласний
виконавці
бюджети,
інші)
3
4

Забезпечення
Департамент
функціонування інфраструктур
підприємства,
и та
яке займається благоустрою /
питаннями у
Інспекція з
сфері
благоустрою
поводження з
Запорізької
тваринами
міської ради /
КП
"Побутовик"

бюджет
міста

Прогнозні обсяги, тис.грн
за роками

Всього

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

5 693,878

253,277

501,584

708,884 1 138,607 1 499,285 1 592,241

2
Здійснення
внесків до
статутного
капіталу КП
"Побутовик"
Разом за завданням 1
Завдання 2
Проведення
ветеринарних
послуг для
Забезпечення
безпритульних
сприятливих
тварин (собак та
умов для
котів)
співіснування
Проведення
людей та
інформаційнотварин
просвітницької
діяльності серед
населення
Разом за завданням 2
Разом за програмою

Секретар міської ради

Департамент
інфраструктур
и та
благоустрою /
Інспекція з
благоустрою
Запорізької
міської ради /
КП
"Побутовик"

554,900

554,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 248,778

808,177

501,584

5 452,477

86,400

750,570 1 047,610 1 087,194 1 203,057 1 277,646

173,541

16,470

17,622

708,884 1 138,607 1 499,285 1 592,241

бюджет
міста
18,926

34,624

41,658

44,241

5 626,018 102,870 768,192 1 066,536 1 121,818 1 244,715 1 321,887
11 874,796 911,047 1 269,776 1 775,420 2 260,425 2 744,000 2 914,128

Г.Б. Наумов

Додаток 2
До Програми поводження з тваринами у
м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки
Обсяг фінансування,
всього
1
Бюджет міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
Інші джерела
Усього

Секретар міської ради

За роками виконання

2
11 874,796

2017
3
911,047

2018
4
1 269,776

2019
5
1 775,420

2020
6
2 260,425

2021
7
2 744,000

2022
8
2 914,128

11 874,796

911,047

1 269,776

1 775,420

2 260,425

2 744,000

2 914,128

Г.Б. Наумов

Додаток 3
До Програми поводження з тваринами у
м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки
Очікувані результати
виконання Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки
Найменування
завдання
1
Забезпечення
реалізації
заходів з
регулювання
чисельності
тварин
Забезпечення
сприятливих
умов для
співіснування
людей та
тварин

Найменування показників
виконання завдання
2

Одиниця
виміру
3

Кількість підприємств, яким
надано фінансову підтримку

підпр-во

Кількість підприємств, яким
планується поповнити уставний
фонд

підпр-во

Кількість ветеринарних послуг
для безпритульних тварин
(собак та котів)
Кількість створених та
облаштованих зон для вигулу та
дресирування собак
Кількість інформаційнопросвітницької заходів,
проведених серед населення

Секретар міської ради

посл.

од.

од.

Головний
розпорядник
бюджетних коштів,
виконавці
4

Департамент
інфраструктури та
благоустрою / Інспекція
з благоустрою
Запорізької міської
ради /
КП "Побутовик"

Департамент
інфраструктури та
благоустрою /
Інспекція з
благоустрою
Запорізької міської
ради /
КП "Побутовик"

Значення показників
у тому числі за роками

Всього
5

2017
6

2018
7

2019
8

2020
9

2021
10

2022
11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

5941

60

941

1260

1212

1234

1234

0

0

0

0

0

0

0

19

1

5

1

4

4

4

Г.Б. Наумов

Проект
Про внесення змін до Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжя на
період 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.04.2017 №33
(зі змінами)
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм,
затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради
від 23.01.2013 №8, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми поводження з тваринами у м. Запоріжжі на
період 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.04.2017 №33
(зі змінами), виклавши додатки в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О.,
постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста
(Басов О.Ю.).
Міський голова

В.В. Буряк

