
 

 

 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня  2021 року                              № ___-8-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

Про затвердження Програми з питання 

цивілізованого регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними 

методами на території Борщагівської 

сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області  

на 2022  рік 

       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 

2022  рік, сільська рада, - 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму з питання цивілізованого регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району Київської 

області  на 2022  рік », що додається. 

 2. Управлінню фінансів  передбачити фінансування  заходів  «Програми з 

питання цивілізованого регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на території Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області  на 2022  рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з  

житлово-комунального господарства. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 з питання цивілізованого регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території 

Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області 

на 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 

Додаток 

до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області  

від «24»грудня 2021 року №    -8-VIII 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 8 сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради  

Бучанського району 

Київської області 

від «24» грудня 2021 р. №  -8-VIII 
 



 

 

 

Паспорт Програми  

 

Ініціатор розроблення 

програми 

Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області 

Розробник програми Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області 

Учасники програми Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області; 

КП «Благоустрій» 

Термін реалізації 

програми 

2022 рік 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області та інші 

кошти не заборонені законом. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми , в 

тому числі (тис. грн.): 

100 000,00 грн. 

  



 

 

 

1. Загальні положення 

 

Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської цивілізації 

є ставлення суспільства до тварин. Прийняття Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» відображає перехід проблеми до розряду 

соціально значущих. Цей Закон спрямовано на захист від страждань та загибелі 

тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, укріплення моральності й 

гуманності суспільства і є серйозним кроком на зустріч становленню в Україні 

гуманного та цивілізованого суспільства. 

 Програма «З питання цивілізованого регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 

рік» (далі - Програма) забезпечує участь фізичних та юридичних осіб у 

виконанні заходів, спрямованих на регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами. Програма ґрунтується на принципах гуманного 

ставлення до безпритульних тварин і запобіганню жорстокого поводження з 

ними. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Необхідність  реалізації сільської  Програми з питання цивілізованого 

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 

території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2022 рік викликана наявністю великої кількості 

безпритульних тварин, що може призвести до поширення інформаційних та 

паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки, 

коти), погіршення санітарно-епідеміологічного стану сіл, якості життя 

мешканців та гостей сіл, загибелі тварин і жорстокого поводження з ними. 

Проблема організації утримання, відлову, вакцинації та стерилізації 

безпритульних тварин стоїть на території Борщагівської сільської 

територіальної громади дуже гостро. Зграї бродячих собак на території сіл 

можна зустріти на залізничних станціях, поблизу базарів, біля торгівельних 

центрів, біля дачних садиб та навіть на вулицях. Ці зграї можуть не лише 

розповсюджувати інфекційні захворювання, але й нападати на людей, 

захищаючи свою територію. Поки це питання не буде вирішене, на території сіл 

не зникне загроза захворювання домашніх собак, а також нападів на маленьких 

дітей і перехожих. 

Регулювання чисельності безпритульних тварин є багатопрофільною 

проблемою, що потребує залучення різних структур та організацій сіл для її 



 

 

вирішення та планування на довгострокову перспективу. Як показує світовий 

досвід, масове знищення може тривати нескінченно, не вирішуючи проблеми, 

та є економічно невигідним – на місця вилучених тварин мігрують інші, 

заповнюючи «екологічні ніші» на вільних територіях. Ця проблема також 

пов’язана з необхідністю дотримання прав людини на охорону психічного 

здоров’я: не спостерігати за стражданнями, загибеллю безпритульних тварин 

внаслідок жорстокого поводження з ними. 

Таким чином, на території Борщагівської сільської територіальної 

громади постала гостра необхідність та проблема в реалізації низки заходів із 

стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, популяризації ідеї гуманного 

поводження з тваринами та широкомасштабної інформаційно-просвітницької 

роботи. 

На вирішення цієї соціальної проблеми й спрямована реалізація 

програми «З питання цивілізованого регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на території Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 рік». 

 

3. Мета Програми 

 

Мета Програми – зменшення кількості безпритульних тварин виключно 

гуманними методами, покращення санітарно – епідеміологічної та епізоотичної 

ситуації на території Борщагівської сільської територіальної громади; 

створення умов для профілактики явища безпритульних тварин; зміна 

громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до 

тварин. 

4. Методологічна основа Програми 

Програма розроблена на виконання Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; «Про захист тварин від жорстокого поводження»; 

«Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

5.Завдання програми 

- Підтримка та лікування тварин (стерилізація, вакцинація, обробка, 

утримання на карантині). 

- Проведення широкомасштабної інформаційно – роз’яснювальної роботи з 

жителями сіл щодо догляду та утриманням  тварин, формування чуйного 



 

 

ставлення до безпритульних тварин шляхом проведення бесід та інших 

інформаційних заходів. 

 

6. Очікувані результати 

Масова стерилізація безпритульних тварин забезпечить на території 

Борщагівської сільської територіальної громади стійку динаміку зниження 

їхньої чисельності до мінімального рівня, необхідного для сільського 

середовища. Безпритульним тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, 

реєстрацію, ідентифікацію може бути надано статус «санітарного собаки сіл» і 

вони можуть бути відпущені в сільське середовище з урахуванням вже наявної 

щільності популяції тварин у район випуску. Внаслідок широкомасштабної 

інформаційно-просвітницької роботи зменшується кількість безпритульних 

тварин з числа таких, що залишаються хазяями. 

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 2022 рік» складатимуть 100 000,00 ( сто тисяч) грн. 

 

 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 


