
КАРТА АНАЛІЗУ ПРО ЕКТУ,
РЕА Л ІЗА Ц ІЯ  ЯКОГО ВІДБУВАТИМ ЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШ ТІВ

ГРОМ АДСЬКОГО БЮ Д Ж ЕТУ  
В 2021 РОЦІ

РОЗДІЛ І.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМ ОГАМ  

ЗАПОВНЕНІ-ЮГО БЛЛНКУ-ЗЛЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходу:перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.

1. Включено до реєстру поданих проектів за № __ І 1 І __

2.Бланк-заявазаповнеиа згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає 
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а~) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?) 

_  Уточнений розрахунок_________________________________________

б) не надав додаткову інформацію {чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської ради 
для аналізу бланку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради )
Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради, Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по Дніпровському району, Районна адміністрація Запорізької 
міської ради по Хортицькому району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Вознесенівському району. Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Заводському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Олександрійському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району, Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
КОмунарському району_________ __________ ____________________

б) ні (обґрунтування)

(дата)
секретаря Координаційної ради)



РОЗДІЛ II.
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу

мають висновок «так»)

Відповідальний: Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради
(виконавчий орган Запорізької міської ради, визначений в пп.а) п.4 попереднього розділу)
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 
завдання з точки зору змістовності.
а) так
б) ні (чому?)

Проектом №171 «Собачі вбиральні» пропонується встановити «собачі вбиральні» у  
зелених зонах міста на суму 404,8 тис. грн.

Відповідно до Положення про Громадський бюджет у  місті Запоріжжі, 
затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення 
про Громадський бюджет у  місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі -  Положення), за рахунок 
коштів Громадського бюджету у  місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти, 
які не суперечать діючим програмам.

Також, відповідно до абзацу 9 пункту 3.2 розділу 3 Положення про Інспекцію з 
благоустрою Запорізької міської ради, яке затверджене рішенням міської ради від
31.01.2018 №50, до функцій Інспекції з благоустрою, зокрема, відноситься додержання 
Правил утримання та вигулу домашніх тварин.

Окрім цього, відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від
11.07.2016 №374 «Про визначення органу управління майном підприємств, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста» Інспекція з благоустрою є органом 
управління майном комунального підприємства «Побутовик» Запорізької міської ради (далі -  
КП «Побутовик»), згідно Статуту якого метою діяльності є, зокрема, робота, пов ’язана з 
поводженням з тваринами в м. Запоріжжі, зменшення їх чисельності
гуманним шляхом, створення умов безконфліктного співіснування людини та тварин на 
території м. Запоріжжя, в тому числі регулювання відносин, що виникають у  зв ’язку з 
утриманням тварин та поводженням із домашніми та безпритульними тваринами 
фізичними та юридичними особами в м. Запоріжжя.

Зауважимо, що відповідно до Правил утримання собак, котів та хижих тварин 
громадянами, підприємствами та організаціями в м. Запоріжжі, які затверджені рішенням 
Запорізької міської ради від 27.12.2011 №35 (дачі -  Правила), визначено, що особи, які 
утримають домашніх та інших тварин, зобов 'язані, зокрема, не допускати забруднення 
екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального 
користування в будинках, дворах і на вулицях, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога 
не поширюється на власників собак-поводирів) (пункт 3.4. Правил).

Розуміючи необхідність встановлення таких «собачих вбиралень» необхідно 
розпочати з визначення зони (території) для вигулу тварин та узгодження даного питання з 
районними адміністраціями міста в оперативному управлінні або обслуговуванні якої дана 
територія знаходиться та відповідатиме за їх технічний та санітарний стан. Окрім цього, 
в межах проекту не враховано витрати на подачьше технічне обслуговування таких 
смітників.

2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю 
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору змістовності
а) так
б) ні (чому?)



3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування
а) так
б) ні (чому?)

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням 
Запорізької міської ради та її виконавчого комітету.
а) так
б) ні (чому?)

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:
а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного 
проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;

Автором не визначена конкретна територія для розміщення зон для вигулу тварин, 
що не дає можливості встановити балансову приналежність земельної ділянки, на якій 
плануватиметься встановлення смітників «Собача вбиральня» та універсальних біо-пакетів 
для вигулу тварин
б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо 
здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя 
(обґрунтування)

в) не стосується.

6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом не більше 12 місяців:
а) так
б) ні (чому?)

7. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:
а) без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обгрунтування 
дані, наведені в таблиці нижче)

Складові завдання Витрати, сума грн.
1. Технічне обслуговування смітників
2. Кратність прибирання смітників
3. Кратність та періодичність закупки універсальних біо- 
пакетів для вигулу тварин та смітників
4.
5.
6.

Загальна сума _  
Обгрунтування:

грн.



8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
а)позитивний
б) негативний (чому?)

Відсутні підтвердні розрахунки на здійснення постачання та установку смітників 
«Собача вбиральня» та комплектів універсальних Біо-пакетів для вигулу собак.
Окрім цього, в межах проекту не визначено комунальне підприємство, яке обслуговуватиме 
відповідні зони для вигулу тварин та не враховано витрати на подальше технічне 
обслуговування таких смітників
в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 
законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний
б) негативний (чому?)

Проектом №171 «Собачі вбиральні» пропонується встановити «собачі вбиральні» у  
зелених зонах міста на суму 404,8 тис. грн.

Для реалізації даного проекту необхідно розпочати з визначення зони (території) для 
вигулу тварин та узгодження даного питання з районними адміністраціями міста в 
оперативному управлінні або обслуговуванні якої дана територія знаходиться та 
відповідатиме за їх технічний та санітарний стан. Окрім цього, в межах проекту не 
враховано витрати на подальше технічне обслуговування таких смітників.

Зони для вигулу тварин мають відповідати наступним вимогам:
1) Зони для вигулу тварин мають бути відведені у  кожному парку та сквері на 

території міста. Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за ЗО відсотків 
маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.

2) Зони для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від 
житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та о б ’єктів соціальної сфери. 
Пішохідна доступність до місць для вигулу тварин не повинна бути більшою за 400 метрів.

3) Покриття зон для вигулу тварин повинно бути піщано-земляним, гравійно- 
піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною.

4) Зони для вигулу тварин повинні бути обладнані спеціальними попереджувальними 
знаками, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають 
за їх технічний та санітарний стан. Крім цього місця та зони для вигулу тварин повинні 
бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.

Отже, реалізація проекту №171 суперечить вимогам Положення.

10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в 
контексті законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний
б) негативний (чому?)

Відсутні підтвердні розрахунки на здійснення постачання та установку смітників 
«Собача вбиральня» та комплектів універсальних Біо-пакетів для вигулу собак.

Окрім цього, в межах проекту не визначено комунальне підприємство, яке 
обслуговуватиме відповідні зони для вигулу тварин та не враховано витрати на подальше 
технічне обслуговування таких смітників.
в) не стосується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької міської 
ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з департаментом 
архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких реалізація



завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських інвестиції, 
які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку

Відсутня інформація щодо погодження зон (території) для вигулу тварин з 
районними адміністраціями Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, 
Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському районах, 
департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради, управлінням з 
питань земельних відносин, комунальним підприємством «Побутовик», згідно Статуту 
якого метою діяльності є, зокрема, робота, пов ’язана з поводженням з тваринами в 
м. Запоріжжі, зменшення їх чисельності гуманним шляхом, створення умов 
безконфліктного співіснування людини та тварин на території м. Запоріжжя.

12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 
витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)
а) так (які у  річному вимірі?)

В межах проекту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування та 
своєчасний ремонт (заміну) таких смітників.

б) ні

13. Обгрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які 
допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації 
завдання та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого завдання):
а) позитивні
б) негативні

Обгрунтування/зауваження:
Проектом №171 «Собачі вбиральні» пропонується встановити «собачі вбиральні» у  

зелених зонах міста на суму 404,8 тис. грн.
Відповідно до Положення про Громадський бюджет у  місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення 
про Громадський бюджет у  місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі -  Положення), за рахунок 
коштів Громадського бюджету у  місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти, 
які не суперечать діючим програмам.

Також, відповідно до абзацу 9 пункту 3.2 розділу 3 Положення про Інспекцію з 
благоустрою Запорізької міської ради, яке затверджене рішенням міської ради від
31.01.2018 №50, до функцій Інспекції з благоустрою, зокрема, відноситься додержання 
Правил утримання та вигулу домашніх тварин.

Окрім цього, відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від
11.07.2016 №374 «Про визначення органу управління майном підприємств, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста» Інспекція з благоустрою є органом 
управління майном комунального підприємства «Побутовик» Запорізької міської ради (далі -  
КП «Побутовик»), згідно Статуту якого метою діяльності є, зокрема, робота, пов ’язана з 
поводженням з тваринами в м. Запоріжжі, зменшення їх чисельності гуманним шляхом, 
створення умов безконфліктного співіснування людини та тварин на території м. 
Запоріжжя, в тому числі регулювання відносин, що виникають у  зв ’язку з утриманням 
тварин та поводженням із домашніми та безпритульними тваринами фізичними та 
юридичними особами в м. Запоріжжя.

Зауважимо, що відповідно до Правил утримання собак, котів та хижих тварин 
громадянами, підприємствами та організаціями в м. Запоріжжі, які затверджені рішенням 
Запорізької міської ради від 27.12.2011 №35 (далі -  Правила), визначено, що особи, які 
утримають домашніх та інших тварин, зобов 'язані, зокрема, не допускати забруднення 
екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального



користування в будинках, дворах і на вулицях, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога 
не поширюється на власників собак-поводирів) (пункт 3.4. Правил).

Розуміючи необхідність встановлення таких «собачих вбиралень» необхідно 
розпочати з визначення зони (території) для вигулу тварин та узгодження даного питання з 
районними адміністраціями міста в оперативному управлінні або обслуговуванні якої дана 
територія знаходиться та відповідатиме за їх технічний та санітарний стан. Окрім цього, 
в межах проекту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування таких 
смітників.

Зони для вигулу тварин мають відповідати наступним вимогам:
1) Зони для вигулу тварин мають бути відведені у  кожному парку та сквері на 

території міста. Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за ЗО відсотків 
маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.

2) Зони для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від 
житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та о б ’єктів соціальної сфери. 
Пішохідна доступність до місць для вигулу тварин не повинна бути більшою за 400 метрів.

3) Покриття зон для вигулу тварин повинно бути піщано-земляним, гравійно- 
піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною.

4) Зони для вигулу тварин повинні бути обладнані спеціальними попереджувальними 
знаками, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають 
за їх технічний та санітарний стан. Крім цього місця та зони для вигулу тварин повинні 
бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.

Отже, реалізац ь вимогам Положення.
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