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Про цільову Програму поводження 

з тваринами у населених пунктах 

Глухівської міської ради на 2021-

2025 роки 
 

 

Розглянувши проект цільової Програми поводження з тваринами у 

населених пунктах Глухівської міської ради на 2021-2025 роки, схвалений 

рішенням виконавчого комітету міської ради, з метою зменшення кількості 

безпритульних тварин у м. Глухові гуманними методами, забезпечення їх 

комфортного співіснування поряд з людиною та утвердження в суспільстві 

гуманного та відповідального ставлення до тварин, відповідно до законів 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій 

населених пунктів», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 та 

частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити цільову Програму поводження з тваринами у населених 

пунктах Глухівської міської ради на 2021-2025 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування 

заходів вищевказаної Програми. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства та містобудування 

міської ради (Сегеда М.Ю.) щорічно надавати інформацію про хід виконання 

Програми постійній комісії міської ради з питань земельних відносин, 

природних ресурсів, екології, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, будівництва та архітектури (голова комісії Кацюба З.Д.). 

4. Контроль за виконанням цього рішення та Програми покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Галустяна В.Е. та на постійну комісію міської ради з питань земельних 

відносин, природних ресурсів, екології, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, будівництва та архітектури (голова комісії Кацюба З.Д.). 
 

 

Міський голова Надія ВАЙЛО  
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1. Паспорт Програми 

 

1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Міський голова, управління житлово-

комунального господарства та 

містобудування міської ради 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення Програми  

Протокол № 36 апаратної наради 

керівників управлінь та відділів міської 

ради, керівників комунальних служб, 

підприємств, установ, організацій міста 

при міському голові від 28 грудня 2020 

року 

3.  Розробник Програми Управління житлово-комунального 

господарства та містобудування міської 

ради 

4.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління житлово-комунального 

господарства та містобудування міської 

ради 

5.  Учасники Програми Управління житлово-комунального 

господарства та містобудування міської 

ради, громадські організації, ветеринарні 

установи 

6.  Терміни реалізації Програми 2021-2025 роки 

7.  Джерело фінансування Кошти бюджету міської територіальної 

громади, інші джерела фінансування, не 

заборонені законодавством 

8.  Загальний обсяг фінансування 

всього, тис. грн, 

в т.ч. за джерелами 

фінансування: 

350,0 

з міського бюджету, тис. грн 

 

350,0 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Цільова Програма поводження з тваринами у населених пунктах 

Глухівської міської ради на 2021-2025 роки розроблена відповідно до законів 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій 

населених пунктів» та інших нормативно-правових актів. 

Необхідність розроблення Програми викликана перебуванням значної 

кількості безпритульних тварин на території населених пунктів міської ради, 

що у свою чергу призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного 

та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей населених пунктів 

міської ради, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. 

Програма спрямована на цивілізоване вирішення цих ситуацій шляхом 

зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також 

донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного 

поводження з тваринами. 

Регулювання чисельності безпритульних тварин є багатопрофільною 

проблемою і потребує залучення різних структур та організацій міської ради 

для її вирішення та планування на довгострокову перспективу. Як показав 

світовий досвід, масове знищення тварин може тривати нескінченно, не 

вирішуючи проблему, та є економічно невигідним – на місця вилучених тварин 

мігрують інші, заповнюючи „екологічні ніші” на вільних територіях. Слід 

наголосити про необхідність дотримання жителями Глухівської міської ради 

вимог законодавства щодо утримання собак, котів і хижих тварин (звірів) на 

території Глухівської міської ради (Розділ ІХ Правил благоустрою населених 

пунктів на території Глухівської міської ради, затверджених рішенням 

Глухівської міської ради Сумської області від 26.04.2013 № 561 (зі змінами)), а 

особливо в частині безвідповідального утримання тварин їх власниками. 

Основними причинами появи безпритульних тварин на території 

населених пунктів Глухівської міської ради є: 

- низький рівень культури та безвідповідальність мешканців громади 

щодо поводження з домашніми тваринами; 

- недосконала система обліку тварин, що належать власникам; 

- недостатня робота з власниками тварин, у тому числі в адміністративно-

правовому полі; 

- недосконала система пошуку загублених тварин; 

- відсутність притулків для тварин. 

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з 

ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає 

залучення різних структур міської ради для її вирішення і планування на 

довгострокову перспективу. 

 

3. Визначення мети Програми 

Головною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин 

у населених пунктах міської ради гуманними методами, забезпечення їх 



комфортного співіснування поряд з людиною та утвердження в суспільстві 

гуманного та відповідального ставлення до тварин. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання програми 

У 2016-2020 роках у місті Глухові діяла відповідна програма, затверджена 

рішенням Глухівської міської ради від 24.05.2016 № 88 (зі змінами) «Про 

затвердження Програми поводження з тваринами в м. Глухові на 2016-2020 

роки». За 5 років дії програми на реалізацію її заходів було витрачено 250,8 тис. 

грн, у т.ч. стерилізовано 516 тварин, громадськими організаціями проводилася 

робота з пошуку власників для тварин, що загубилися, та нових власників для 

безпритульних тварин. 

Облік, реєстрація та ідентифікація тварин 

Облік, реєстрація та ідентифікація тварин, які стерилізуються, 

проводиться ветеринарною установою, яка здійснює стерилізацію,  і полягає у 

внесенні до бази даних відомостей про тварину (стать, відмітки про 

стерилізацію та щеплення, інформація про власника або опікуна тощо) та 

присвоєнні тварині ідентифікаційного номера.  

Вилов безпритульних тварин 

Вилов безпритульних тварин здійснюється  суб’єктом господарювання, 

уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами. Вилов 

тварин може здійснюватися тільки персоналом, який має відповідну 

кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими засобами і методами з 

додержанням гуманних принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження 

з тваринами, а саме: 

медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних лікарських 

засобів, що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети 

використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або 

рушниці; 

механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних 

пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки 

тварин, які визнані потенційно безпечними); 

комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного 

способів вилову. 

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання (стерилізації) 

спеціально обладнаними автомобілями групою, або індивідуально, в клітках. 

Відловлюванню підлягають безпритульні тварини. Собаки, за винятком 

залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та 

призначення, в тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і 

намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у 

скверах, парках, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, 

дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають 

відловлюванню. 

Не підлягають відловлюванню тварини, які раніше були простерилізовані 

і повернуті до попереднього ареалу перебування та візуально ідентифіковані. 



Місце випуску кожної окремої тварини після її стерилізації визначається  

відповідно до протоколу відлову та картки реєстрації тварини, що перебуває під 

опікою. 

При надходженні заявки на вилов тварини ветеринарна установа 

зобов’язана передати повну інформацію (назва юридичної особи, адреса, 

кількість тварин, причина заяви та ін.) до громадських організації м. Глухів, 

статутною метою діяльності яких є охорона та захист тварин від жорстокого 

поводження, не менше ніж за три дні до виїзду бригади по вилову. 

Стерилізація та вакцинація тварин 

Безпритульна тварина, що знаходиться під опікою, підлягає обов’язковій 

стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань. Ветеринарні процедури з 

тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах 

знеболювання, за винятком тих процедур, що відповідно до ветеринарних 

правил виконуються без анестезії. 

Після стерилізації, тварина повинна забезпечуватися після операційною 

перетримкою в установі ветеринарної медицини або в притулку, на термін, що 

встановлений за медичними показниками. 

Стерилізація з післяопераційною перетримкою та вакцинація тварин 

проводиться суб’єктом господарювання, уповноваженим у сфері поводження з 

тваринами, за замовленням Управління житлово-комунального господарства та 

містобудування міської ради. Під час стерилізації тварини підлягають 

ідентифікації і після перетримки можуть бути передані власнику, опікуну або 

повернуті до місця відлову. Виключенням є тварини, які були вилучені у 

громадян за рішенням суду – такі тварини можуть бути передані тільки іншим 

власникам. 

В період перетримки, для вирішення питання подальшого влаштування 

безпритульних тварин, інформація про них подається до громадських 

організацій (за згодою), які опікуються долею безпритульних тварин. 

Евтаназія безпритульної тварини проводиться виключно у разі травми або 

хвороби, що не сумісні з життям та у разі агресивності, що не підлягає корекції. 

Рішення про необхідність евтаназії безпритульної тварини приймає 

спеціальна комісія, до складу якої обов’язково входить представник 

громадської організації захисту тварин та опікун (за наявністю). 

Забороняються негуманні, хворобливі методи евтаназії тварин. 

Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене від 

приміщення, де утримуються тварини. 

Створення мережі притулків різних форм власності та подальший 

супровід безпритульних тварин 

Для виконання цього завдання передбачається створення та підтримка 

діючих притулків та міні-притулків для безпритульних тварин різних форм 

власності. 

Супровід безпритульних тварини може проводитися опікунами цих 

тварин за активної підтримки органів місцевої влади та громадських 

організацій. 

До обов’язків опікунів безпритульних тварин входить: 



забезпечення догляду за безпритульними тваринами, що знаходяться під 

їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і 

особливостей; 

повідомлення ветеринарної служби про випадки захворювання 

опікуваних тварин, а також місцевих установ санітарно-епідеміологічної та/або 

ветеринарної служб про випадки укусів або травмування  людей цією 

твариною; 

гуманне поводження з безпритульними тваринами і повідомлення 

правоохоронних органів про випадки жорстокого поводження з тваринами. 

Забезпечення виконання інформаційно-просвітницьких заходів 

Цей напрямок Програми передбачає наступні заходи: 

проведення просвітницької роботи серед населення з питань, пов’язаних з 

гуманним ставленням до тварин, влаштування безпритульних тварин, 

пропагування проведення стерилізації домашніх тварин, шляхом випуску 

інформаційних статей у ЗМІ, на сайтах міської ради та громадських організацій, 

у соціальних мережах, та шляхом участі в інформаційних компаніях та 

культурно-масових заходах; 

проведення консультацій з населенням, стосовно опіки над 

безпритульними тваринами, що перебувають на території населених пунктів 

міської ради; 

пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами; 

підготовка та проведення нарад з працюючими в цій сфері виконавчими 

органами Глухівської міської ради, відповідними службами, установами, 

комунальними підприємствами, громадськими організаціями. 

Повноваження громадських організацій із захисту тварин 

Громадські організації, статутною метою діяльності яких є охорона та 

захист тварин, мають право перевіряти поводження з тваринами будь-якими 

юридичних та фізичних осіб. З метою здійснення перевірок представники 

громадських організацій по охороні та захисту тварин мають право 

безперешкодно за посвідченнями, що підтверджують їх приналежність до такої 

організації, відвідувати місця утримання тварин. 

Громадські організації захисту тварин мають право: 

одержувати від виконавчих органів Глухівської міської ради, відповідних 

служб, установ, комунальних підприємств і фізичних осіб інформацію, 

необхідну для реалізації статутних цілей і завдань; 

бути присутніми при вилові, транспортуванні і отримувати будь-яку 

інформацію про стан тварин та брати участь у вирішенні долі кожної окремої 

тварини; 

брати участь та організовувати інформаційно-просвітницькі заходи 

стосовно гуманного ставлення до тварин, захисту їх від жорстокого 

поводження, благодійні акції, тощо; 

у разі виявлення випадків жорстокого поводження з тваринами ставити 

перед відповідними органами питання про відібрання тварини, накладення 

стягнень на винних осіб. 



Виконавчі органи Глухівської міської ради всебічно сприяють 

громадським організаціям,  метою діяльності яких є охорона та захист тварин. 

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти бюджету міської 

територіальної громади, та інші джерела фінансування, не заборонені чинним 

законодавством. 

 Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми на 2021-2025 роки 

складає 350 тис. грн (розгорнуто див. Додаток 1). 

  

5. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати 

виконання Програми 

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом забезпечення умов для: 

організації вилову безпритульних тварин гуманним методом (у тому 

числі з подальшим передаванням до притулку для тварин); 

вакцинації та лікування безпритульних тварин; 

попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин, 

зокрема шляхом стерилізації безпритульних тварин та тварин, які мають 

власників; 

сприяння створенню притулків для тварин інших форм власності; 

недопущення створення стихійних місць продажу та годування тварин у 

населених пунктах міської ради; 

визначення заходів для забезпечення належного вигулу домашніх тварин, 

облаштування майданчиків для дресирування та вигулу домашніх тварин; 

проведення роз'яснювальної роботи серед власників про необхідність 

стерилізації домашніх тварин; 

ведення системи всебічного моніторингу з усіх питань, що пов’язані з 

безпритульними тваринами; 

розробки алгоритму дій по відношенню до тварин, що проявили агресію 

та становлять небезпеку; 

проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи з 

населенням щодо поводження з тваринами. 

Для вирішення завдань Програми необхідно: 

розробити алгоритм дій по відношенню до тварин, що проявили агресію 

та становлять небезпеку; 

створити дієвий механізм пошуку власників для тварин, що загубилися, 

та нових власників для безпритульних тварин, зокрема із залученням 

зоозахисних організацій; 

готувати та проводити тематичні лекції, семінари, круглі столи, 

конференції та наради з відповідними службами, установами, комунальними 

підприємствами, громадськими організаціями, що працюють в цій сфері; 

проводити просвітницьку роботу серед населення з питань, пов’язаних з 

гуманним ставленням до тварин; 

видавати та розповсюджувати із залученням громадських організацій 

тематичні друковані видання: буклети, плакати, пам’ятки для проведення 

просвітницької роботи серед населення; 



розробляти та запроваджувати просвітницькі проєкти у дитячих 

навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від 

жорстокого поводження; 

брати участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із 

залученням засобів масової інформації; 

проводити консультації з населенням стосовно опіки над безпритульними 

тваринами, що перебувають на території населених пунктів міської ради; 

пропагувати гуманне поводження з безпритульними тваринами у засобах 

масової інформації. 

Заходи Програми та прогнозний обсяг фінансового забезпечення їх 

виконання зазначені в Додатку 1. 

Очікувані результати від виконання Програми для міської ради: 

захист тварин від жорстокого поводження; 

зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами; 

створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів 

Глухівської міської ради, відповідних служб, установ, комунальних 

підприємств, громадських організацій захисту тварин та фізичних осіб щодо 

регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного поводження 

та відповідального ставлення до тварини; 

поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного та 

санітарного стану населених пунктів міської ради; 

підвищення морально-етичного рівня, гуманності та відповідальності 

суспільства. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням 

передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням 

коштів її виконавцями, залучення до виконання Програми в установленому 

законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності та відомчого підпорядкування здійснює Управління житлово-

комунального господарства та містобудування міської ради. 

Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Галустян 

В.Е. та постійна комісія міської ради з питань земельних відносин, природних 

ресурсів, екології, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

будівництва та архітектури (голова комісії Кацюба З.Д.), якій управління 

житлово-комунального господарства та містобудування міської ради щороку до 

02 лютого року, наступного за звітним, звітує про хід виконання Програми. 

До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися 

науково–дослідні і наукові установи, підприємства, громадські організації та 

мешканці міської ради. 

 

 

Міський голова Надія ВАЙЛО



Додаток 1  

до Програми 

 

Заходи Програми та прогнозний обсяг фінансового забезпечення їх виконання 

 

Найменування заходу 

Прогнозний обсяг фінансування заходів 

Програми з бюджету міської 

територіальної громади 

 (тис.грн) 

Виконавці 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

Вилов безпритульних тварин, стерилізація тварин,  перетримка, 

придбання кормів, транквілізаторів, дезінфікуючих та інших 

лікарських препаратів, інвентарю та медикаментів для 

ідентифікації та стерилізації  тварин 
350 70 70 70 70 70 

Управління житлово-комунального 

господарства та містобудування 

Глухівської міської ради, суб’єкт 

господарювання, уповноважений у 

сфері поводження з тваринами, 

ветеринарна установа 

Ведення обліку, реєстрації та ідентифікації тварин - - - - - - Ветеринарна установа 

Утримання притулків для тварин - - - - - - Громадські організації 

Проведення соціально-освітньої кампанії, соціологічних 

опитувань, заходи з виготовлення поліграфічної продукції, 

висвітлення у ЗМІ - - - - - - 

Відділ з питань інформаційної та 

правоохоронної діяльності апарату 

міської ради та її виконавчого 

комітету, відділ освіти міської 

ради, громадські організації 

Проведення семінарів, конференцій щодо проблеми безпритульних 

тварин. 
- - - - - - Громадські організації 

 


