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l. Зal,a-rlblli llо.llоЖен[lЯ r,a обIруtl,t,уваlltlя tlеобхi,rtltос,гi розроб.llеltltя i

виконання Ilрограми
Поня,l-гя ,га r,ермiни, IIlo викорисl,овую.I.ься у Проl.рамi:
безrlритульlti тварини - lIoMaIIIHi собаки ,I,a ко,I,и, незаJIсжно Bi,,t Ilоро/(и 1.а

IIри:]начСння (У ,гомУ ,rис.lli собаки, II(о мають оtltийник з особис,l.им номсрним
знакоМ i наморltник), якi знахо/Iя,гься без в;Iасника l,а нс на ttрив'язi на I]уJlиI(ях,
плоLцах, ринках, У скверах, садах, ца бульварах, пляжах, у громадському
траIlспортi ,га ittших громадських мiсlдях;

вiдT ужеrtня тварини - передача права власIIостi tta твариIIу Iоридиt{tIим чи
(liзи,tгrиМ особам у сlrосiб, II(о }lc забороrIснllй чинr{им зако[lо/lавс,гвом;

вJIасник сttбаки чи кота - Юриltичrlа або фiзична особа, яка з,,tiйснюс
/ttll'JIя/( за твариt{ою, IIlo наJlсжи,гь Тй на llpaBi вJIаснос.гi або на iнlllих lli/tcr.aBax,
якi tte суперечать закоIIолавству УкраТlrи;

iloпlatttlli собаки та коти - тRариr]и. якi утримук)ться RласIlиками як
,lloMitlцIIi y",rKlб;rclltli, кt-lмllаllьйоttи-tttlмilIIIики (ttовtl;tирi ttсзрячих, охороlrцi
}ки,гJlа 1,а iHltto1,o майна ,гоll1о)' на об'ск,гах KoMcpltiйtio1,o l]икорисl,ання, IIlo
знахо/(яться lrill кон,гроJIсМ (наlтrя2lом) вJIасника, ч.ltенiв йоr,о ciM'i або
уrIовноваженоТ вJIасником особи;

iлеrrтифiкацiя тварин - процес з отото}ItIIIова}IIIя твариIIи Lцляхом
tIрисвосrIня тй унiкальtlого iдеrrтифiкацiйlrого IIомера iз використаIlI{ям
вiзуал bt tих iдеI rтифi Kar ti й (особисти й tttlMep. тавро, K;ri пса тоrцо) ;

РеСС'ГРаrЦiЯ ДОМаlrtнiх тRарин - система облiку твариII, яку здiйснlос
всl,сринарна сJIужба, ltрива,гнi ве,t,еринарнi .lriKapi, кiно.ltоl,iчнi к.lIуби 1.а llриl,уJIки
/ljlя ,гварI4Н IIIJIяхоМ Irрисвосння ,гваринi iнltивiдуаJIьноI.о номсра 1.а внссення
Bi,,(t t oBi/lHoT iнформаrtiТ :to с/(иноI.о рссс,гру /loMalttHi х .1,1]арин 

;

аtресиRIri r-вариrtи - твариtlи, якi вже rIроявиJIи lIecпpoBсll(oBatly аr,рссiIо /to
.lltо,lей i ,гвариrt;

тимчасова iзо.пяuiя (караIrтиIIуваllllя) твариIl - тимчасове llеребуваrrltя,гварин у IlyHKl,ax IIсре,l,римки ,га Irри,l,уJIках (MiHi IIри.гуJIках) ,,t"lrя у.гримання,гварин /to вирilrtення Ilи,гань, IIов'язанИх з Тх IIо/lаjIьIIIим у,l,риманням.
О,ltниМ iз важ.ltиВих криl,ерiТв lrринаJIс}кносl,i zto свроttейськоТ l(ивilliзаlцiТ с

ставлеIIIIя суспiльства до тварин. Прийпяття Закону Украiни ,,IIро захист тварин
вiд жорсТокогО повод}кеIlня" вiдбивас якiСIrе зрушенIIя в громадськiй свiдомостi,
коли проблема захисту тварин переходить до розряду соцiально важливих. Ilей
Закоtl спрямоваltий l{а захист вiдt сr,раждаlll, i загибелi твариtl уtIаслiдсrк
ж()рс,гокоI,о IIово/ц}ксння з ними, З?ХИСl. *|'х Ilриро/lних lIpaB ,I.a 

укрilr.llсння
мораJIьнос,гi й r,yMaHHocтi yKpaTrrcbKoT lraltiT.

I-1coбxi.ltHicTb розроб-шення проI,рами викJlикана I]еJIикою кi.lrькiс.гю
бсзlrритУJlьIIиХ твариIt IIа тери,гОрiТ КегиЧiвськоТ сеJIиlt(tIОТ ради, tцtl в свою черI.у
СIIРИЯС Ilol]IИPeIltrtO irlСРекltiЙrIих та I]ара,]итi_lрlIих хвороб ccpe,ll ;tttljlсй, лжсре"цом
'ЗбУ;trlИКiВ ЯКИХ С l'ВариlIи (собаки), rlol,iplttcllltяt саtti,rарttо-еlliлемiо;tt,ll.iчltого
сl,ану MicltcBocтi, якос,t,i жиl-гя .ltt<ll(cй, заl,ибс.;li 1,варин ,l,a жорс,tокоr.о
IIово/lхtсння :] ними.

IlpoгpaMa сIrрямована на зменtIIоння чиссJIьностi безlrри,гуJIьних тварин на
територiТ КегичiвськоТ селищtrоТ Ради гумаltIIими методами, [цо задовольIIять як
захисникiв тварин, так i Txrlix супротивt,tикiв.
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11рограма передбачас просвiтltицькУ роботУ з IIасеЛеIIIIяМ що/(.,впровадЖеtIнЯ В суспiльrrУ свiдомiсТь стаIIдартiв 'гуМаIIIIогО вiдttошеltttя до
'варин 

,га пi7двиlIIення Bi/(rloBiдa;lbHocTi орI.анiзЬrliй, уст.анов i rriltllрисмс.гR, IIlo
уl,римуюr,ь собак на в.ltаснiй тсриторiТ.

На даний час ocHoBHi норми щоlIо IIово/цження з ,l,Bap инамиl рсI.уjIюютьсяЗаконами УкраТни <IIро захисl. .гварин Bilt жорсl.окоl.о IIово/(ження)), uПро,гвариIIIIий 
cBiT>>, <I1po охорону IIавкоJIиIлIIього природIIого сере/lовиIца)), <ГIровстериIlарIlУ медициIIу))' <IIрО забезгlечсtttlЯ саtIiтарtttlгО та еlliдgNаi,1119гa

б:tагопо,ltуччя IIаселеIiIIя>>, <I1po захист IlасеJlеllIlя вiд irrфекцiйIlих хвороб>, <[Ipo
за,I,1]ер/{х(сннЯ ПорядцкУ IIровсl(сння захо/(iв, rrсобхi,,lних /(JIя скорочсt{няLI11cc-:IbHocTi ,l,варин, якi с,гановJIя,гь l;сбсзtIску) ,га норми Закону УкраТни ,,[Ipoп,ticltcBc са]\4оI]ря/lуванIiя в YKpai'tti" oa,ron,rr,n,,,.. IIlo орI.ани MicllcBot.o
с;lмо[]ряjlуваIIIlя зобов'язаlli забезгlе,lуtlit,1,1.1 бcзttc,ltli у\I()ви IIр()жIlваIlIlя lUIягромадяII.

I Ieoбxi:ltlicTb РОЗРОбЛеIrrrЯ I Iрограми викликана tlеврегульоваltiстtо
lIитаlIllя 1-Iоводх(еI{Ilя з безпритульIIими l]вариIIами, постiйttого збiльшеttня
кi.ltьl<ос,гi безпритульниХ твариII IIа вулиця)( сеJ]иltlrrоi ради, загибелi твариrr вiджорстокогО ]lоводженIIя, погiршенtrЯ салtiтарttО-епiдемiологiчttого стаIIу
ссJIиIItнОТ Pult" ,га IIоIrIирсннЮ iнфскrtiйних r.a it-llttих хвороб ccpc/t .llю/lсй,
/tжсl)сJIом Збу,,tникiв яких с бс:зtlри,гУ,rrьнi,|,варини.

[{iльовою програмоIо
скономiчних i правових
безгlритуJIьних тварин на
мсl,о/lами

гrередбачеIIо проведеIIIIя комплексу управлiltських,
захолilз, наIIравJIсних на знижсння чисс.ltьнос,гi
т,ерит,орiТ Кеt-ичiвськоТ ссJlиIIIноТ ра,,tи I.уманними

з безпритульIlими
таких ,rвариIl tla

I] i д. у,,, i. т ь в и з I I а,,1, У-";Ъ; : # ТТ :Ъ lT T:JJ,1.,,,,,,tвариIlами призводиl,ь до збi;rьшеttllя кiлькостi llападiв
McIIIKaH|(iB селиlrlноТ ра7lи, yKyciB ;rю/(сй,

Вс_rtика Ki_ltbKicTb безllриr,уJIьних тварин на ,гсри.горiТ ссJIиlI(ноТ ра2lиIIризвоl(и,гЬ /(о появи зграй, Iцо носуl,Ь rIряму заI,розу жи1едям та I.ос..ям
селиIцIIоТ ради, дорожIIьо-траIIспортrIих пригод, сприяIоть розповсюджеIrIIIоilltРскlliйI|их хвороб сереД домашltiх твi.tриII,' n,.,,,ou,r,tiB селиlцltсlТ ради, Тощо.

l'о,llовttими причи}Iами поповIiе}lllя llоllуляцiТ безпритуJIьIIих твариIi IIа
гериторiТ селищIlоТ ради с:

ра/tи /цо в,rIасних .гвариг{

- I{скоIl,гро"гlьоваI,Iс розмIJожсI I I|я бсзr rрrr.гуj I bI.1 их,l I]apt4 Il ;
- мil,раItiЯ безприт,у-:lьIIих 1,1rapиll ;t() cc_]Ittllltltlj'Pa;trr ,] Ilри.:IсI."Iих ,гсриl.орiй.
I\4стою tIагIисаIIIrя [Iрог,рами с забезпечеIlIIя умов дJlя змеtlшеIIIIя Ki;lbKocTi

безпритульIIих твариIl гумаIIIIими методами, ttсlлiпlJlеIIIIя саItiтарlIо-естетичIlого
сl,ану Ксl,ичiвськоТ се,ltиlrlноТ рц\и, забезltсчсння безtlсчноt.о .I,a комфортноI.о
rIроживання MctllKaHt(iB ,га l,ос,гей ссJlиlI(ноi' ра.lци, формування I.yMaHHoI.o l.а
сl,ичноI,о ставJIення /Io бсзttритуJIьних,гварин у l.poMa7li.

Завдаlttlям Програми с регуJlIоваtIIlя t{исельttостi безприт,уJIьIIих твариII паtеригорiТ сеJlиti{IlоТ рали; запобiг,аtltlя роJгlовсIодхtеIIIIlо ttебезltечltl.зх хвороб
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сереД безпритУльних твариII; вирiшеtttIя пита[Iня утримаIIня безпритуль[Iих
тварин; передача здорових, стерилiзоваtlих безпрйтуль[Iих собак .пtобителям,гварин, якi в IIодаJIьIIIому булуть забезпе.rувати /(огJIя/( та утримання
виII[свказан их 1,варин.

flосяt,нсгtня зав/lань Програми бУ.ltс зzцiйснюва-гися lIIJlяхом IIровс/lення
}lilcl,yI I них захо/ti в :

- проведенIIя виJIову безпритульIIих тI}ариII;
- проведенця стерилiзацiТ безпритульIlих твариII;
- провелеIIIIя щеплеIIIIя (у тому числi вiд сказу) i лiкуваtttIя безпритуJIьIIих

,гrtарин,

- с,гl]орсt]ня iнформаltiйноj' бази об"rliку l.варин;
- IIровс/lсння роз'яснюваJIьIlоТ r,a aI,iтaltiйгroT робс)l,и ccpc/l в.llасникiв,tварин

про необхiдltiсть стерилiзацiТ домаrпrtiх твариll;
- ведення монiториrrгу ситуацiт У сферi безкоtlтрольного розмIIожепня

tIепродуктивIIих тварин ;

- НеiIоПУlцення виJIову,гварин IIIJIяхом отрусння та Bi:tcTpi,,ry;
- З.'tiЙСНСННЯ iНфОРмаlliйно-llросвi,l,ниl(ькоТ робо,ги cepc/l нассJlсI-1ня IIto/lo

rlcoбxiltHocтi /1о'грИМання IIравиll уl,риманllя ittоводrкс}{ня з /lомаIItнiми,гвариIIами.

/{iя Програми дозволить проводити IlocTiйlli заходи по масовому вiдлову,га с:терилiзашiТ безпритУльIIиХ твариII' що забезгlечить стiйкУ диrrамiку до
:]I l ин(еItI Iя Txr r ьоТ .tисе.lt bl ltlcTi.

Bи.lIoB"llclti бсзrrри,гу;rьrri ,гварини бу,,lу гь IIрохо/(иl.и
рс('с I раIliю, с,l,сри.lliзаltirо,га вакllинаrtiю.

i,,tсн,гифiкаl (ito,

3. Проб.Гlеми, lla розв'ЯзаннЯ якиХ сIIрямоваtlа IIрограма
Безпритульtti твариIiи IIа територiТ селищlrоТ Ради стаrIовлять водIIочас

зIiачIIУ ltебезпекУ для здоров'я лlодей, часто с ttосiями tлебезпечIIих для IIих
iнфскrtiй i збулникiв паразитних хвороб. OcTaHHiM часом збi.irьши.llась кiлькiст,ь
JIIо/lсй, IIос,гражлалих Bi/l напаlliв безпри,гуJIьних тварин. Також icHyc ltроб;rема,
IIоt]'язана iз зросl,аl{ням Тх ,-tис.ltснttос,гi, яка Ilовиt{на бу,rи вирillIсна.
ЗабезпечеIIIlя }IалежIIиХ умоВ утримаIIIIЯ домашIIиХ твариII та поволжеrIIIя з
II1,1M14, регуJIlоваIIIIя чисЛеtlIIос,I,i безпритуJlьIIих твариIt с комплексltий та llayKoBo
обгруrIтоваttий гliдхiд. I{e мас бути робота у рiзrlих I{апрямкаХ, Що об'сдriувала
зусиJIJIЯ як rlебайДужиХ громадяrI, так i представttикiв llержавIiих структур.

I[роб;lсма бсзltри,l,уJIьних 1,1]арин,. осtб;lиво собак, r,урбус як ксрiвl]tll[.гво
Ксr,r,rчiвськоi' ccJlИlttltcll' pa,r(tl l,aK i rrcpccitIllиx l,р()\1а.,tя}i. IIри ItboMy Bcix iх
сlб'с/(нУс с/tиtlа lli"llb зроби,r,и r,aK, tl(об Ki,,tbKicr.b lва[)иII lla вуJIиtlях cc.llиltlt,toT
Рали змеIIшиЛася, а методИ досягIIеIIllя r{icT метИ IIе суперечилИ IiopMaM дilочtlго
закоIIодавства. IЦодо масштабiв проблеми слiд зазIIачити, що поllуляцiя
безпритульIIих твариII зростас з кожIIим роком.

IIоrrуllяlцiя бсзrlри,гуJIьних .гварин IJa l,ери,l,орiТ ссjIиIItноТ ра.ли
l lоIIовнюс,гься за рахунок:

- розмIIожсння бсзrrри,l.уJIьних 1.варин;
- твариII, якi ма"ци власIIика, але були загублеIti викиttутi tta вулицю, або

ttoKtttlyTi Tolllo;
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- безпритульних тварин, якi мiгрували з itrших IIаселених гlуtrктiв.
цi твариIIи утворили складI{у саморегульовану систему популяцiю,

найпlснtttою JIанкОю якоТ с зr,рая. За tlсвний час попу"llяlliя виробиllа rlриро:tнi
мсханiзмlа бороr,ьбИ за свос iснування iз зовнilrtнiм 1,иском: конкурсн.гами,
хворобаМи та iнlпе. Iiез урахування lticT обс,l,авини I{c можJlиво вIlJIиваl.и на
lIроItсси, lIцо вirцбуваю,гься при взаемо,lцiТ безlrри,гуJIьних l,варин 1.а l.рома/Iянами
сслищttоТ ради.

IliдставоIо для розробки Програми с цiла LIизка ttевирitлеIlих питаrrь i цiй
ccPepi:

- Bi.ltcyтHic,r,b rtри,гуJlку /(JIя 
,l варин;

- уl,римання i tIово/(жеIlFIя з домаlltнiми тваринами бсз заltо/liяння lIIко/lи,
як оточуючим, r,aK i самiй тваринi;

- вiдсутrliсть повIlого облiку твари[I, що знаходяться у IIаселеFII-Iя та tla
пiдприсмствах;

- tIедосТатIIС irrформуВаIIIIЯ tIаселеIlIIЯ та виховаIIIIЯ громадяII щодо
I,yMaHHo1,o с,I,авJlсння i(o .гварин.

В и"l loB,llcH i бсзlrри,гуl l ьн i,гварини, l Ilo I Iерс/lаю.гься фiзи.l н и м
особам, tli/1.1tяt,ають обов'язковоТ с,габilIiзаlцiТ, i:tснl.ифiкаltiТ т.а
irlфекцiйrIих захворюваIrь.

I].lrасtlики об'сктiв, ш{о булуIоться, а також irrшi lориди,лтli чи
tIe ttовиtrlлi /]опускати постiйttого зtIаходrttеIIIlя безпритуJlьIIих
тери,горiТ l,a зобов'язаlli llовillсlмля.tи про llаявlliс,гt) ТакИх l.вариII.

ус,гаiIiов()l(), Itl() мас
,t,cx 

lt i.t нс tlснаII tсн}lя

ЧИ ЮРИ/IИЧНИМ
вакl(инаl(iТ вiд

фiзичIri особи.
тRариlI lla Тх

/]i я про l ri;iЪlхЖЖН,1ыъЁ iТЦЪl':;'о" 
* 
"

Сучасrrа практика поводя(еIIIIя з безпритуль}-Iими твариIIами визIIачас
octIoBtli методи регулIоваIIIIя чисельностi безпритульI{их тварин:

- метод I]сП (вiдлов-стерилiзацiя-повернеtrttя), згiдtло з яким Bci виловленi
бсзrrриr,у"ltьнi ,гварини, якi визнанi безtlсчними, lti,,I.1tяl.аю-гь сr.ерилiзаlliТ,
l]rtКItИ}lаIцiТ Bi,'1 irrфскlцiйНИх Захворк)вань 1,а lroBcpнcI{Hlo на мiсlцс cBol.o виJIову;

- мс,го/( вi7ц.llову 1.а уl,римання.
Зас,госуваIIIIя лише одIlого з вищевказаtlих методiв повttоцirtно IIе

забезпечус змеIIшення чисельttостi безпритульtIих твариIl, тому Тх застосовуIоть
lз l<oMгl"lleKci.

[]i,lлов твариII здiйсtIltlс"гься cllcltia.ltiзoBatttlttl
Bi.l(ltc,lBi/tlrY.rril1снзito KBalriфiKOBatlих сРахiвtцiв, Ma,l.cpiа;tt,ltcl
,га,]tоlIуск, з якою укJIа/lаю,гь .,цоr.овiр.

Виltов з:Iiйснюс,гься l]икJtючно I.уманними мето/{ами.
I}илову пiдлягають Bci, без виItятку, безпритулыri твариIIи.
не пiдлягають вилову тварини, якi pattiшle були простери",tiзоваtлi,

вiзуальtlо iдеrlтифiковаtli та TaBpoBarri (KpiM випадкiв виltикIlеlIIIя або загрози
винI,tкнсIлня конф.lliкr,них або нсбсзIIечних си.гуаlцiй)."I'рагrсtlоР,l,уваннЯ виJIовJIсниХ тI}арин з/tiйснюс,гься cttcllia.ltbHo-
обJlаj(lrаними ав,гомобi.lrями. При заванl,ажсttнi, ,I,рансIlор,гуваннi 

1.а виван,l.ажсннi,tвариII повиtttti використовуватися пристроi'i rrрийоми, tцо запобiгаlоть1равмам,
Ka.llil{TBy або загибелi твариttи,
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Iнформацiя про безпритульних твариtl, що, потр апили до притулку,
ВII()СЯТЬСЯ ДО €ДИtrОГО РеССТру виловлеIIих твариII (журrrал облiку, irrдивiдуаJIьIIа
кар,гка r,lзариrrи).

Сr,сриJliзована та вакIIинована l,варина |Jc заJlиIItас нсбажаноI.о Ilо,гомс,гва,
tlc ,,lозI]оJlяС займати ,гсриторiю cвoI,o lIроживанr{я iнlttим ,гваринам l.а с
бсзl tсчноtо з cl l i/(eMio;tol.iчtloT .гочки зору.

У разi IIаявIIостi у твариIIи llевилiковrrоj'хвороби LIи агресивltостi .tвариIlи
в t,t l(()p и сl,о ву 1()1,1)сЯ М€'ГО;'{и е BTat rаз ii'.

Ijвтаltазiя безприту,ltьtlоТ ,гвариIIи прово.llиться вLlкJ]lоч|Iо у разi травми або
хвороби, IIцо нс cyMicгri з }ки,гl,ям ,l,a 

у разi аI,рссивнос,гi, II(о нс ,,iluiяl.ас KopeKlliT.
/{rrя заtrобil,ання llоявi безlrриr,уJlьних 1,варин IIрс/IсI,авники ссJIиIIцноТ ра,rIи,

уIrовнова}кеного lli7lприемсr,ва ,га I,ромалських усl.анов llрово/(яl.ь
роз'ясtttОвалыIУ та повчальIIУ роботУ з громадськiстtо aaп"щu, та irrформуIоть
про ситуацirо З безпри,гУльIlими твариIIами IIа територiТ селишlIIоТ рали.

5. Очiкуванi резуль'ати, ефективttiсr,ь lIрограми
Виконангlя KoMIIJrcKcy виlJ(с tIсреltiчс:l{их захоlriв у сфсрi Ilово/(жснням з

бсзl lриr,уJIьними 1.варинами /IозI]оJIить :

- змеIIIIlи,ги потеIIrtiйrrу кiлькiсть безпритульIIих .гвариIi;
- змеIIIJ]ити кiлькiсть yKyciB лtюдей;
- змеIlU]итИ piBeIrb забру.ltttеllrrя -гсритсlрiТ се;tиll(llоi

життедiя.lt bttocтi твари Ir ;

- llоlIiltIIIити сlliзооt,ичний, санi.гарно-сlli/Iсмiчний,
санi,гарний cтaH ссJIиIIIноТ раlци;

- збсрег,ги зlIороВ'я нассJtення, змсн пlи,|-и piBeHb захворювання нассJIення
хворобами, спiльними для людей i твариll;

- сформувати сучасI{е гуманпе ставлеI{ня до тварин, якi проживаIоть поруч
з "цIолиIIоIо;

- с[lрияr'и cBi/toMoмy ставJIснню I-рома/(я}l /1о iсt]уюr]их rrроб.гlсм у сферi
y] рима}]llя l,а lIово/lжсttt,{я з /lомаIIlItiми r.a iгtlltими .гвариLlами;

- заIlровалити мiх<народцний ltози.t.lавний ;tocBilt у вирilltеннi llи,гань
IIоводжеIIня з домашltiми та iпruими твариIIами;

- сформувати у гriдростаloчого поксt;titlltя етичrlе сl,авJIеIiIlя .Il() твариII;
- керуljа,ги рсlботоtо Bi,,1ItoBi:ttlиx сJIух(б-l.аt гti,,lllриt.мс.гl] 1] IIи.I.аIll) BLl-r.loBy та

утримаllIIя безгlритуJlьIIихтвариli,
*

6. Заходи, обсяги l,а лжере.iа фiнансуваtlня IIрограми
Змiстом Програми с IIроВеl(ення KoMIlJIcKcy уrIраI}JIiнЬьких, скономiчних i

правових заходiв, що BpaxoByloTb закоIlи екологiТ, IIаправJIеIIих tla зIIижеtIIlя
чисельtlостi безпритульIIих тварин IIа територii селищttот ради, а саме:

- оргаrriзацiя вилову безпритульIIих ,tвари[I гумаIIIIим методом tta octtoBi
t l сl Bcll',гсх tlo.;tol,iT;

- IIроlrс/lснr{я масовоТ сr,сри"lriзаltiТ безlrри,гуJIьних ,I,варин з IIоt]срнснням /to
мiсllя Тх ltorlcpe/Iнboгo мсIIIкан}{я i ltос,гуlIовс, IIро.l.яl,ом :tcKi"rtbKox poKiB, зIlачнс
зIlи)l(еIlIIя Тх кiлькостi;

рали вu]ходами

скоJlо1,1чнии l,а
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- обов'язкова вакциIIацiя твариlI, U{о випускаIоться IIа BoJIIo, вiд сказу з
l]и"ц},чеIIIIям агресивIIих i хворих твариII;

* акl,ивна робота з нассJIсНням IIО yIlpoBa/lx(ctltlIo lз cyctti.llbHy cBi:toMicr.b
c,|,aН/Iap,I,iB l,уманного IIоRо/(жсння з тварина.ми i нсобхiltносr.i Тх с.гсри.lliзаltiТ;

- навчаJIьно-IIросвiтниr(ька робо,га (;rcKlliT, вис,гавки, заl-аJIьнi захо/lи,
llуб;liкаlцil'в засобах масовоТ iнформаltiТ i iH.).

/{iKepe;lclM cPiIraIlcyBalllIя заходiв, ttсрслýд.lеIIрIх ltic.lo IIptll.paMoIO, можуть
бу,ги IIаl(ход}кеIIIlя загальtIог(),га cttettialtl,tttlt,o фоll;tiп aar,",,tIiоI-., бlоджету,
коlt]l,и l{ержавllого бlоджету УкраТtlи, iлllltих мiсttевих бlодже.l.iв у виг-лядi
lцi.llьових ,га iнrtrих трансфертiв, ItIo забеЗlIсчуС виконанНя робi,г r.a захо/tiв з
уl,римання. KpiM ToI.o, фiнансовим ресурсом реа;liзацiТ заходtiв IIо Програмi
можу,гЬ бу,rИ iнв_ес,гиЦiйнi рссурсИ ltoбpoBi.llbHi внсски llillltрисмс.гв, ус.ганов,оргаrriзацiй та фiзичrrих осiб, в тому чttслi шляхом створеIIIIя вiдповiдllих
lti"rьових фоttдiв, а такоltt ilrrшi джере.ца, lIto IIе забороrlеrli lltlрмами чиIIIIих
l IорN4ати вIIо-правових aKTi в.

7. N{ехаrriзм реалiзацii Програми та Kotl,l,poJlb за iT викоtIаIIням
Коор/lинаltiя ,га Ko}Il,poJIb за рса.lliзаrliсlо захоitiв, llсрсjtба.tсFlих

lIpol,paMoIO, гl()кладасl,ься tla посr,iйttу l<tlMicilo з питtiIIll )(ИТ'_rl()R()-к()муIlаJlьtlого
I,()cIIOllalpc1,1]al, ]-раIIсгlOр,гу, :]R'язку, Ilаливtiо-еllерr,етиLltlих гlит?}lь, рOзвиткупiltllрисмIlицтва, громадського харчуваIIlIя l,а побуту. lIлаttуваlttlя виjIову
безпритульIIих твариIr проводиться за приI{Ilипом tIоетаIlIIого вилову твариtI.
I Iозаlt"llаново можу,гь бу,ги виJIовJ]енi .ltиlttс аt,рссивнi, .гравмоI]анi та xBopr
Тварини, якi lrо,грсбую.гь вс.гсринарноТ .,цоllомоI.и, або iзо.llя,tiТ, Впaaсння змiн .,(о
lticT IIроl,рами, IIереI,JIяII ,га 

уl,очнсння обсяl-iв фiнансування, зzцiйснюсr.ься зI.il{но
з рiшrеlltrями КегичiвськоТ селищцоi рали.
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