
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 2017-              

2022 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  

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 виконання завдання Програми щодо зменшення 

чисельності тварин в м. Запоріжжі гуманним шляхом.  
 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Ветеринарні послуги – це комплекс послуг, що включає вакцинацію 

проти сказу, біостерилізацію, кліпсування, чіпування та післяопераційне 

перетримання тварин (особин жіночої статі). 
 

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   «Інша 

діяльність у сфері житлово-комунального господарства» збільшиться                             

за рахунок збільшення видатків на проведення ветеринарних послуг шляхом 

збільшення кількості безпритульних тварин (в тому числі: 29 безпритульних 

собак та 10 безпритульних котів) на суму  49,968 тис.грн. та становить:    
 

Найменування  
Передбачено  
на 2021 рік  

Пропозиції 
щодо 

збільшення 

Передбачено  
на 2021 рік з 

урахуванням змін 

Програма поводження з 

тваринами у м. Запоріжжя на 

період 2017-2022 роки 

2 765,667 49,968 2 815,635 

РАЗОМ 2 765,667 49,968 2 815,635 
 
 
Начальник Інспекції  
з благоустрою міської ради                                           Олександр НІКОЛАЄНКО 
 

 


