
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

6 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                             № ______-6-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про внесення змін  до  Програми з 

питання цивілізованого регулювання 

чисельності безпритульних тварин  

гуманними методами на території  

Борщагівської сільської територіальної  

громади Бучанського району Київської 

області на 2021 рік, затвердженої 

рішенням Борщагівської сільської ради 

 №2/14-3-VIII   від 24 грудня 2020 року 

 

Керуючись Законами України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області на 2021 рік, сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА 

1.  Внести  зміни   до  додатку до рішення сесії  №2/14-3-VIII   від 24 

грудня 2020 року ( із змінами) про затвердження Програми з питання 

цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на території Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021 рік, виклавши п. 6  паспорту  

Програми та розділ 7 Програми у новій редакції ( додається). 

2. Управлінню фінансів Борщагівської сільської ради   внести зміни до 

бюджету  та  передбачити кошти на реалізацію зазначеної Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництва та на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 
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                                                                                 Додаток 

до рішення 6 сесії Борщагівської  

                                                                                 сільської ради VІІІ скликання 

                                                                                 від 30.06.2021р. № ______-6-VIIІ                                                              

                                                                                                                                                    

 

Програма «З питання цивілізованого регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021 рік» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації  

Програми, в тому числі 

(тис. грн): 

100 000,00 грн 

 

 

7. Фінансування заходів Програми 

Для реалізації заходів Програми передбачається залучення коштів 

бюджету Борщагівської сільської територіальної громади та інших джерел 

фінансування незаборонених діючим законодавством України. 

Видатки на втілення Програми «З питання цивілізованого регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області на 2021 рік» складатимуть 100 000,00 ( сто тисяч) грн. 

 

      

 

 

Сільський голова                                                                           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 


