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,Щепартамент фiнансiв
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

рали (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)

постiйна комiсiя Киiвськоi
MicbKoi ради з питань бюджету
та соцiально - економiчного розвитку

Киiвська MicbKa рада

На виконання пункту 8.1 Роздirry II Порядку розроблення, затверджеЕня
та виконання мiських цiльових програм у MicTi Киевi, затвердженого рiшенням
Киiвськоi MicbKoi ради вiд 13. 1 1 .20l4 J',{Ь3б 1/З61 <<Про внесення змiн до рiшення
Киiвськоi MicbKoi рали вiл 29 жовтня 2009 року JФ520/2589 <Про порядок

розробленrrя, затвердження та виконання мiських цiльових проlрам у MicTi
Киевi>> нада€мо звiт про виконання за 20117 piK: КиIвськоТ мiськоi цiльовоi
програми контролю за утриманням домашнiх тварин та реryлювання
чисельностi безпритульних тварин ryманними методами у 20|1 роцi та
Програми комплексного розвитку зеленоi зони м. Киева до 2010 року та
концепцii формування зелених насаджень в центральнiй частинi MicTa.
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виконАвчиЙ оргАн киiвськоi MICbKoi рАди
(киiвськА MICЬKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)
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Начальнику управлiння екологii
та природних pecypciB
викона вчого
органу КиiвськоТ MicbKoi ради
(КиТвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)
Москалевському С.В.

Звiп про xid вuконання KubctKoi MicbKoi цiпьовоi
про?раL|u конmроJ|ю за уtпрuманняu dомашнiх
пварu н п а pe4)-l ювqн ня ч uсе.7ьн осm i
безпрuпульнuх tпвqрuн ZумOннuлlu меtпоdачu у
20l7 роцi

На виконання доручення ЛЪ077-248 вiд 29.01.2018, лист Управлiння
екологiТ та природних pecypciB, стосовно виконання мiських цiльових програм

у MicTi Киевi, було уважно розглянуто i опрацьовано. За результатами
iнформусмо.

Комунальне пiдприемство (Киiвська Micbкa лiкарня ветеринарноТ
медицини> (далi - КП (КМЛВМ>) створено рiшенням КиТвськоТ MicbKoT ради
вiд 29.05.2003 ЛЬ453/6l3 <Про створення комунального пiдприемства (Киiвська
Micbкa лiкарня ветеринарноI медицини)) та пiдпорядковане Щепартаменту
мiського благоустрою - виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськiй
мiськiй державнiй адмiнiстрацil).

КП (КМЛВМ> е правонаступником ycix прав, обов'язкiв та майна
комун€Lпьного пiдпри€мства <I [eHTp iдентифiкацii тварин) та комунчшьного
пiдприсмства <Приryлок для тварин) (згiдно з рiшенням КиТвськоi MicbKoi ради
вiд 04 березня 2015 року J\b 19411059 <Про дiяльнiсть комунального
пiдприемства <IJeHTp iдентифiкацii тварин)) та комун€lльного пiдпри€мства
(Притулок для тварин)). Пiдприемство е також правонаступником ycix прав,



обов'язкiв та майна комунального пiдприсмства <<Шевченкiвська районна
клiнiка ветеринарноi медицини) Шевченкiвськоi районноi у м. Киевi ради
(згiдно з рiшенням Киiвськоi MicbKoT ради вiд 25 грудня 2012 року Л9678/8962
<Про припинення комунal,,Iьного пiдприемства <Шевченкiвська районна клiнiка
ветеринарноi медицини) Шевченкiвськоi районноi у м. Киевi радD).

Вiдповiдно до Повiдомлення державного реестратора юридичних осiб та
фiзичних осiб пiдприемцiв 04.04.2017 проведено державну ресстрацiю
припинення юридичних осiб КП <Щентр iдентифiкацii тварин), КП кПритулок
для тварин> та КП <Шевченкiвська районна клiнiка ветеринарноi медицини)).

Пiсля об'еднання наведених пiдприсмств, КП (КМЛВМ) стмо основним
виконавцем Киiвськоi MicbKoi цiльовоi програми контролю за утриманням
домашнiх тварин та регулювання чисельностi безпритульних тварин ryманними
методами на 201'7-2019 роки (далi Програма) за трьома основними напрямами
дiяльностi:

- забезпечення стерилiзацii та вакцинацii безпритульних тварин у т.ч.
тварин. шо знаходяться пiд опiкоюi

- створення сприятливих умов для спiвiснування людей та тварин у MicTi;
- забезпечення контролю у сферi утримання домашнiх тварин та

регулювання чисельностi безпритульних тварин гуманними методами,
здiйснення просвiтницькоi дiяльностi.

Таким чином, починаючи з 04.04,20|7 року у пiдприемства виникли
додатковi функцii,, зокрема: реryлювання чисельностi безпритульних тварин,
контроль за утриманням та поводженням з домашнiми тваринами,
iдентифiкацiя домашнiх тварин та безпритульних тварин' виробничо-
господарська дiяльнiсть, проведення консультацiй з питань та IIослуг' що
стосуються утримання та поводження з тваринами, тощо.

У напрямку контролю за кiлькiстю безпритульних тварин та задля

забезпечення заходiв щодо запобiгання занесенню та розповсюдженню
заразних для людей та тварин захворювань, зменшення чисельностi
безпритульних тварин ryманними методами, захисту соцiально незахищених
верств населення пiд час надання ветеринарних послуг, КП (КМЛВМ>> у 20|7

роцi:
- проведено стерилiзацir7кастрацii 9555 безпритульним тваринам (зокрема

стерилiзовано 2891 суку, кастрировано 348 кобелiв, стерилiзовано 4952 кiшок
та кастрировано 1З64 кота);

- на базi ветеринарних лiкарень по вул, Електротехнiчнiй, 5а та вул.
Ярославськiй, lЗа забезпечено пiсляоперацiйне утримання 2684 безпритульних
тварин (а саме: 1965 сук,238 кобелiв,435 кiшок та 46 KoTiB);

- проведено чiпування / клiпсування та татуювання;
- вакциновано проти сказу 9368 безприryльних тварин (зокрема, 2756 сук,

336 кобелiв, 4922 кiшок та 1354 KoTiB);



- надано ветеринарну допомоry 170 безпритульним тваринам (а саме: 88
сукам, 32 кобелям, 37 кiшкам та 13 котам);

- проведено операцiй 54 травмованим безпритульним тваринам (а саме: 28
сукам, 12 кобелям,9 кiшкам та 5 котам);

- надано лабораторно-дiагностич них послуг 399 безпритульним тваринам
(в тому числi: 214 сукам,77 кобелям, 73 кiшкам та 34 котам).

З метою забезпечення безпечного спiвiснування людей та тварин,
зменшення кiлькостi безпритульних тварин у м. Киевi ryманними методами, а
також зниження соцiа_llьноi напруги' бригадами з вiдлову протягом 2017 року
здiйснено вилов та повернено пiд опiку на мiсце вилову (у тому числi за
зверненням опiкунiв) безпритульних тварин, що знаходяться на територii MicTa
Киева у загальнiй кiлькостi l304 голови, з них:

-у склалi КП <Притулок для тварин)> - 258 (у l кварталi);
- у складi КП (КМЛВМ> (Служба утримання безпритульних тварин) -

1046 (у 2 кварталi -4|4,у 3 кварталi -З49,4 кварталi -283).
OKpiM цього з метою утримання пiдконтрольного caHiTapHo-

епiдемiологiчного стану у м. Киевi здiйснювались: протиеп iзоотичнi заходи,,

збирання трупiв загиблих тварин, кремацiя трупiв загиблих тварин та iнших
бiологiчних вiдходiв, вирiшення питань у разi виникнення надзвичайних та
конфлiктних ситуачiй пов'язаних з тваринами.

У рамках реалiзацii заходiв iз запобiгання розповсюдженню небезпечних
збулникiв та можливих випадкiв слiльних для людей та тварин захворювань.,
виникненню небезпечного екологiчного та санiтарно-епiдемiологiч ного стану в

MicTi, було створено та ефективно функцiонуе <Притулок для тварин> у селi
Нове Залiсся, цо здiйсню€ утримання безпритульних тварин, а у разi
необхiдностi -надае ветеринарну допомоry, здiйснюе лiкування, стерилiзацiю,,
вакцинацiю, ресстрацiю та прилаштування безприryльних тварин, що
знаходяться в притулку КП <Киiвська MicbKa лiкарня ветеринарноi медицини)).

Протягом 2017 року середня кiлькiсть собак, що знаходилась на утриманнi
протягом Зб5 днiв склала 333 одиницi, зокрема:

-до припинення юридичноi особи КП <Притулок для тварин) - 30l (у 1

кварталi);
-у складi КП (КМЛВМ> (Служба Зоодопомога): у 2 квартал1 -З1'7,у З

KBapTMi - 35 l, у 4 кварта.пi - 363.
Програмою передбачено посилення контролю за додержанням правил

утримання домашнiх тварин та реryлювання чисельностi безпритульних тварин
гуманними методами, вдосконч1,1ення правил утримання домашнiх тварин та
поводження з безпритульними тваринами в MicTi. створення системи контролю
за порушеннями правил утримання домашнiх тварин' формування свiдомостi та
нzLпежного рiвня вiдповiдальностi громадян щодо дотримання вимог правил

утримання тварин та ryманного поводження з тваринами, впровадження
концепцii <Культурний вигул тварин у MicTi> тощо.



Важливою частиною роботи КП (КМЛВМ)) е популяризацiя, пропагування

та формування правосвiдомостi у громадян щодо правил утримання тварин,
виryлу у вiдведених мiсцях, обов'язковоi реестрацii тварин, ryманного
поводження з тваринами., методу стерилiзачii як заходу у вирiшенi питань

реryлювання кiлькостi приплоду. видання та поширення тематичних

друкованих видань, розробка соцiальноi реклами, медiа-проектiв, ведення

тематичноi веб-сторiнки у мережi IHTepHeT. КП <I-|eHTp iдентифiкацii тварин>
(пiсля об'еднання структурний пiдроздiл Пiдприемства - Служба iдентифiкацii
тварин) здiйснив органiзаuiю та проведення трьох iнформацiйно-
просвiтницьких заходiв.

Завдяки вжитим органiзацiйним заходам (у т.ч, шляхом пiдтримання
<гарячоi лiнii>), протягом 2017 року згаданий пiдроздiл розглянув понад 1900

звернень та скарг, отриманих вiд фiзичних та юридичних осiб та надав

консультацii, зокрема:
-до припинення юридичноi особи КП <Щентр iдентифiкацii тварин> - 183

(у 1 кварталi);
-у складi КП (КМЛВМ> (Служба облiку та ресстрацii тварин) - 1718 (у 2

кварталi -407,у З кварталi- 59l, у 4 KBapTMi -'l20).
OKpiM цього проводилась робота з рейд-перевiрки, складання aKTiB щодо

порушення правил утримання тварин у загальнiй кiлькостi 340 од., у т.ч.:
-до припинення юридичноi особи КП <I-{eHTp iдентифiкацiТ тварин> - З8 (у

1 кварталi);
- у складi КП (КМЛВМ> (Служба облiку та ресстрацii тварин) - З02 (у 2

кварталi - 84, у З кварталi - 134, у 4 кварталi - 84).

Вiдповiдно до Киiвськоi MicbKoi цiльовоi програми контролю за

утриманням домашнiх тварин та реryлювання чисельностi безпритульних
тварин гуманними методами на 201'7-2019 роки, обсяг грошових коштiв,
запланованих до залучення на iT виконання у 20|7 роцi складав 19 755 тис.грн.'
зокрема: 19 265 тис. грн. з бюджету м. Кисва та 490 тис. грн. власних та
iнвестицiйних (благодiйних) коштiв. Фактично у 2017 роцi на виконання
Програми залучено 16 288,57 тис. грн. коштiв бюджету м. Киева, в тому числi:

- КП <Притулок для тварин) (01.0 1.20 1 7 - 03.04.20 1 7) - 965,9З0 тис,грн.;
-КП <Щентр iдентифiкацii тварин> (01.01.2017 - 03.04.2017) - 66,24З

тис.грн.;
- КП (КМЛВМ> (01 ,01 .201 7 - З|.12.201t7) - 15 256,З97 тис.грн.
Пiсля проведення реорганiзацii комуна,rьних пiдприемств, шляхом злиття

трьох пiдприемств в одно та за рахунок проведення процедур електронних
закупiвель, виникла економiя 1 1,4% бюджетних коштiв.

Слiд зазначити, що з 04.04.201''7 КП <Киiвська MicbKa лiкарня ветеринарноi
медицини> е правонаступником КП <Притулок для тварин) та <I-{eHTp

iдентифiкацii тварин)). Тому частина витрат, фактично понесених цими
пiдприемствами у 1 кварталi 20l7 року була сплачена в наступних кварталах,



що призвело до збiльшення частки матерiальних затрат у за II - IV квартал 2017

року по пiдприсмству в цiлому.
Також, згiдно з Меморандумом з Нiмецьким Союзом захисту тварин у

сiчнi-липнi 2017 року було отримано КП (КМЛВМ) коштiв безповоротноi

фiнансовоТ допомоги у cyMi 554 тис.грн.

Враховуючи вищенаведене, в аналiзованому перiодi з 01.01.2017 року по
31.12.20|7 piк, Комунальне пiдприсмство <Киiвська MicbKa лiкарня
ветеринарноi медицини) у достатньо високому обсязi решriзувaulо виконання
Bcix завдань i заходiв в складних умовах реорганiзацii Пiдприемства.

Pi вень ви конання резул ьтати вних показн икiв склав 8 5,2Yо.

Щодатки: на3 арк. в 1 прим.

flиректор М.В. Заславський

Вик,: Нач. планово-економiч ноi
служби Чумак Л.О,
Тел.: (067) 620-З340
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КП (Приryлок 01.0l,20l7-
0] 04,20l7

965.9з0

l(]] "KMJll]M , 04,04,20l7-
з| 12 201,7

5 700.885 ефеrгивнiсть
l88,50балiв

]

Забезпечення контролю у сферl !тримання домашнiх
тварин та реryлювання чисельностi безприryльнrх
l варин. ryvанниvи мfiодами. lдlйснення просвiтницькоi

2 l0з.250 2 00з,250 l00,000 l070,I75 l 070.I75 ефеrгивнiсть
l95 бмiв

КП (Целтр

iдентиФiкацii
01.0L20] 7_

0з.04,20l7
66,24з

кп ,кмлl]м, 04.04,20|7_
з1.12,20l7

l00з,932

,1

Нцдання фiнансовоi пiдтримки Фомадським
органiзацiям, на }триманнi якпх знаходяться прнтулки
]lля тварин,

Громадськi
органiзацii

2о1,7 800,000 800,000 783,9] з 78],9Iз

5
Забсзпечення будiвництвп закладiв по поводженню з 0L0l 20l7-

з|.1220l1 l 000,000 l 000.000 0,000 0.000

КII "Киlвськ!мiськд лiкзрн! вегерппдрrоI
l8 955.000 l8 465.000 .l90,000 l7 626,48J lб 288.570 ss],000 сфск,r-сгь

20J,l| балiв
Гпомядськi органilацil 800,000 800.000 78з,9lз 78з.9lз
PA]oi\t по l|Р()ГРА}ll l9 755.000 0,000 l9 265.000 490,000 18,tlOJ96 0,000 l7 0?2,]8J 55].000

KIl ,KMJIl}M,



Аналiз влкопапня ]а вида-|,камu в цйому за лрогрпмою

Бюджgгнi асигнчваняя з чDахувапням змiн Проведенi видаткя вiдхилення

Фо*д
спецiальниil фопд усього

фонд пй фонд фонд

спецiальний

фонд

кп

17 465.000 l 000.000 l8 465,000 lб 288,570 0,000 lб 288л570 -l l76,430 _l 000.000 _2 176,430

800 0 800 78з,9lз 783,9l з _I6.087 _l6.087

l8 265.000 l 000.000 l9 265,000 l7 072.dltз 0,000 l7 072,48f, -1l9z,5l7 _1 000.000 -2 l92,5l7



Додаток 2

пояснювальна записка
ло звiry про хiд виконання

Киiвськоi мiськоi цiльовоТ програми контролю
за утриманням домашнiх тварин та регулювання чисельностi

безприryльних тварин гуманними методами на 2017-20l9 роки
КП <Киiвська Micl'кa лiкарня ветеринарноi медицини>> м. Киева

у 2017 роцi

1. Оцiнка ефективностi виконання

1. Забезпечення стерилiзацii та вакцинацii безпритульних тварин у т.ч.

тварин. що знаходяться пiд опiкою:
- проведено стерилiзацiiiкастрацii 9555 безпритульним тваринам (зокрема

стерилiзовано 2891 суку, кастрировано 348 кобелiв, стерилiзовано 4952
кiшок та кастрировано l3б4 кота);

- на базi ветеринарних лiкарень по вул. Електротехнiчнiй, 5а та вул.

Ярославськiй, l3a забезпечено пiсляоперацiйне утримання 2684

безпритульних тварин (а саме: 1965 сук,2З8 кобелiв,435 кiшок та 46 KoTiB);

- проведено чiпування / клiпсування та тат}.ювання;
- вакциновано проти сказу 9368 безпритульних тварин (зокрема, 2756 сук, ЗЗб

кобелiв, 4922 кiшок та 1З54 KoTiB);

- надано ветеринарну допомогу 170 безпритульним тваринам (а саме: 88

сукам,32 кобелям, З7 кiшкам та 1З котам);
- проведено операчiй 54 травмованим безпритульним тваринам (а саме: 28

сукам, 12 кобелям, 9 кiшкам та 5 котам);
- надано лабораторно-дiагностичних послуг 399 безпритульним тваринам (в

тому числi: 2l4 сукам,77 кобелям,73 кiшкам та З4 котам).

2. Створсння сприятливих умов для спiвiснування людей та тварин у
I\,1 l cTl.

Вiдповiдно до Повiдомлення державного реестратора юридичних осiб та

фiзичних осiб пiдприемцiв 04.04.2017 проведено державну реестрацiю припинення
юридичних осiб КП <IJeHTp iдентифiкацii тварин)), КП <Притулок для тварин) та
КП <Шевченкiвська районна клiнiка ветеринарноi медицини)). Пiсля об'еднання
наведених пiдприемств, КП (КМЛВМ)) стruIо основним виконавцем Киiвськоi
MicbKoi цiльовоi програми контролю за утриманшlм домашнiх тварин та

регулювання чисельностi безпритульних тварин ryманними методами на 2017-2019

роки (лалi Програма) за трьома основними напрямами дiяльностi.



з метою забезпечення безпечного спiвiснування людей та тварин, зменшення

кiлькостi безпритульних тварин у м. Киевi гуманними методами, а також зниження

соцiальноi напруги, бригадами з вiдлову протягом 20l7 року здiйснено вилов та

повернено пiд опiку на мiсце вилову (у тому числi за зверненням опiкунiв)

безпритульних тварин, що знаходяться на територii MicTa Киева у загальнiй

кiлькостi 1304 голови, з них:
- у складi КП <Притулок для тварин)> - 258 (у 1 кварталi);

- у складi КП (КМЛВМ> (Служба утримання безпритульних тварин) - l046 (у

2 кварталi -414,у 3 кварталi -З49,4 KBapT.uIi -28З).

Протягом 20l7 року середня кiлькiсть собак, що знаходилась на утриманнi
протягом 365 днiв скл€lча 333 одиницi, зокрема:

- до припинення юридичноi особи КП <Притулок для тварин> - З01 (у 1

кварталi);
- у складi КП кКМЛВМ> (Служба Зоодопомога): у 2 кварталi - 317, у 3

кварталi - З5 1, у 4 кварталi - 363.

3. Забезпечення контролю у сферi утримання домашнiх тварин та

реryлювання чисельностi безпритульних тварин гуманними методами, здiйснення
просвiтницькоТ дiяльностi.

Завдяки вжитим органiзацiйним заходам (у т.ч. шляхом пiдтримання <гарячоТ

лiнii>), протягом 2017 року згаданий пiдроздiл розглянув понад 1900 звернень та
скарг' отриманих вiд фiзичних та юридичних осiб та надав консультацiТ, зокрема:

- до припинення юридичноi особи КП <I-(eHTp iдентифiкацii тварин>> - 183 (у 1

кварталi);
- у складi КП (КМЛВМ> (Служба облiку та реестрацiТ тварин) - 1718 (у 2

кварталi - 407,у 3 кварталi - 591, у 4 кварталi -720).

OKpiM цього проводилась робота з рейд-перевiрки, складання aKTiB щодо
порушення правил утримання тварин у загмьнiй кiлькостi 340 од.,, у т.ч.:

- до припинення юридичноi особи КП <IJeHTp iдентифiкацii тварин) - З8 (у 1

кварталi);
- у складi КП (КМЛВМ> (Служба облiку та реестрацii тварин) - 302 (у 2

кварталi - 84, у 3 кварталi - 1З4, у 4 кварталi - 84).

PiBeHb виконання результативних показникiв склав 85,2%.

2. Пропозичii щодо забезпечення подальшого виконання

- стерилiзацiя безпритульних тварин за заявками опiкунiв;

- профiлактика зооантропонозних захворювань серед безпритульних тварин
(обов'язковi щорiчнi щеплення проти сказу);



- пiсляоперацiйна перетримка безпритульних тварин до 10 дiб (умови для
реабiлiтацii тварин пiсля стерилiзацii);

- збiльшення надання лiкувально-дiагностичних послуг безпритульним тваринам;

- введення в експлуатацiю iнформацiйноТ системи Реестр домашнiх тварин ;

- розширення функцiона"пьноi дiяльностi и утримання безпритульних тварин.

Щиректор м. Заславський

Вик.; нач. планово-економiчноI
служби Чумак Л.О.
Тел.; (067) 620-3340



Додаток 3

Звiт
про виконання результативних показникiв у 2017 роцi

КиТвськоi MicbKoi цiльовоi програми контролю
за утриманням домашнiх тварин та реryлювання чисельностi безпритульних

тварин ryманними методами на 20l 7-20 1 9 роки
КП <КиТвська Micbкa лiкарня ветеринарноi медицини) м. Ки€ва

лъ
з/п

Результативнi
показники

значення показника Вiдхи
лення

Обrрунтування
невиконанняфактичне

l кiлькiсть
виявлених тварин,
якi мають власника
та не були
зареестрованi

100 415 зl5

2 Кiлькiсть наданих
консультацiй
фiзичним та
юридичним особам

3800 l901 - l899 менша кiлькiсть
фактичних звернень
киян, система
обробки запитiв та
звернень знаходиться
у cTaHi

удосконалення
кiлькiсть
irlформацiйно-
просвiтницьких
заходiв

2 3 l

4 !инамiка кiлькостi
виявлених тварин,
якi мають власника
та не були
зареестрованi

40 з8 -2 Електронна база
даних знаходиться в
процес i
запровадження та

узгодження з вищим
органам управлiння

5 кiлькiсть
безпритульних
тварин' якi
плануеться
стерилiзувати

8500 955 5 l05 5

6 кiлькiсть
безпритульних
тварин, яких
плануеться
перетримати пiсля
операцii

2800 2684 _l lб Частинi тварин
опiкуни
забезпечували
пiсляоперацiйну
перетримку поза
межами КП

планове

J



,7 кiлькiсть
травмованих
безпритульних
тварин' якi були
прооперованi

50 54 4

8 кiлькiсть
безпритульних
тварин, якi
плануеться
вакцинувати

8500 9368 868

9 .Щинамiка кiлькостi
стерил iзованих
безпритульних
тварин

l00 1|2,4| 12,4|

10 кiлькiсть
безпритульних
тварин, якi
плануеться
виловити

l200 1з 04 104

1l кiлькiсть
безпритул ьних
тварин, якi
плануеться

утримувати в

Притулку протягом
365 дiб

350 JJJ -|,7 У зв'язку iз рухом
поголiв'я протягом

року середньорiчний
показник становив
3ЗЗ од

!инамiка кiлькостi
безпритульних
тварин, якi
плану€ться

утримувати в
Притулку протягом
365 дiб

100 95 -5 У зв'язку iз рухом
поголiв'я протягом

року

flиректор

вик.: нач. лланово-економiчноТ
служби Чумак Л.О.
Тел,: (067) 620_3З40

м. Заславський

12


