КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія IX скликання

РІШЕННЯ
від 24 грудня 2020 року N 20/20

Про затвердження Київської міської цільової програми контролю
за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", рішення Київської міської ради
від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві", з метою вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері утримання та поводження з домашніми та
іншими тваринами в місті Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити Київську міську цільову програму контролю за утриманням домашніх тварин та
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки (далі Програма), що додається.
2. Визначити Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію Програми.
3. Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
3.1. Забезпечити виконання Програми в межах обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на
відповідні роки.
3.2. Надавати Київській міській раді, Департаментові економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаментові фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
квартальні та річний звіти про виконання завдань та заходів Програми - до 20 числа другого місяця, що
настає за звітним періодом;
заключний звіт про виконання завдань та заходів Програми - не пізніше ніж у тримісячний строк після
закінчення встановленого строку виконання Програми;
уточнені річні звіти про виконання завдань та заходів Програми (у разі необхідності) - до 01 квітня року,
наступного за звітним.
3.3. Забезпечити розміщення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва річного
(квартального) звітів та заключного звіту про результати виконання Програми.
4. Оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
5. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань
підприємництва, промисловості та міського благоустрою.
Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Додаток
до рішення Київської міської ради
24.12.2020 N 20/20

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА
УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ
МЕТОДАМИ НА 2020 - 2022 РОКИ
I. ПАСПОРТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ ЗА
УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ
МЕТОДАМИ НА 2020 - 2022 РОКИ
1

Мета програми

2

Оперативні цілі, визначені
Стратегією розвитку міста Києва
(іншими стратегічними
документами), на досягнення
яких спрямована програма
Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
розроблення проєкту програми

3

4

Розробник програми

5

Відповідальний виконавець
програми
Співвиконавці програми

6

7
8

Строки реалізації програми
Обсяги фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми
Всього

Здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності
безпритульних тварин м. Києва гуманними методами
Впорядкування та розвиток публічного простору

Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації ПАНТЕЛЕЄВА П.
О. від 28.05.2019 N 20012 щодо підготовки проєкту Київської міської цільової програми
контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки
Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини";
громадські організації міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для
безпритульних тварин
2020 - 2022 роки
Всього (тис. грн)
у тому числі за роками
2020 рік
2021 рік
2022 рік
185701,800

54897,400

58425,940

72378,460

183733,445
1968,355

54260,600
636,800

57780,200
645,740

71692,645
685,815

у тому числі за джерелами:
8.1

державний бюджет

8.2
8.3

бюджет міста Києва
інші джерела

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Одним з маркерів імплементації європейських цінностей є ставлення суспільства до тварин, наявність
сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням чисельності
безпритульних тварин гуманними методами, запобігання жорстокому поводженню з тваринами як
домашніми, так і безпритульними.
До постійного збільшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста призводить популяція
безпритульних тварин, неконтрольоване розведення собак та кішок, відсутність системного обліку тварин з
боку власників, безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони стають
безпритульними.
Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та відповідно чисельністю
безпритульних тварин у місті Києві потерпають і мешканці міста, й самі тварини. Безпритульні тварини
травмуються, хворіють на зооантропонози, зазнають жорстокого поводження з боку людини, в той же час
наносять покуси людям.
Заходи Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки (далі - Програма) розроблено

відповідно до Європейської конвенції захисту домашніх тварин, законів України "Про захист тварин від
жорстокого поводження", "Про благоустрій населених пунктів", "Про ветеринарну медицину", "Про захист
населення від інфекційних хвороб", рішення Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912
"Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві", сектора 2.6
"Публічний простір" у складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня
2017 року N 724/2886 (далі - Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року).
Дія Програми спрямована на захист:
домашніх тварин (собак та кішок), які утримуються власниками як домашні улюбленці, що знаходяться
під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи і які
перебувають на території міста Києва (далі - домашні тварини);
безпритульних тварин (собак та кішок), що залишились без догляду людини або утворили напіввільні
угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини, та які перебувають на території міста Києва
(далі - безпритульні тварини).
Так, однією з проблем у місті Києві є популяція безпритульних тварин.
Фонд Naturewatch Foundation у червні 2016 року провів дослідження та встановив, що кількість
домашніх тварин у місті Києві становить понад 400 тисяч голів.
Відповідно до звітності за період з 2017 до 2019 року простерилізовано більше 23000 безпритульних
тварин.
У попередні 2017 - 2019 роки проведено більше 35 інформаційно-просвітницьких заходів, що дало змогу
киянам дізнатися про надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам, суспільство стає більш
гуманним, небайдужі громадяни звертаються до комунального підприємства "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини" (далі - Підприємство) з метою надання ургентної ветеринарної допомоги
тваринам, тобто кількість пролікованих безпритульних тварин у динаміці збільшилася на 250 % у
порівнянні з попередніми роками.
Недостатня кількість належним чином облаштованих місць, зон та майданчиків для вигулу та/або
тренувань домашніх тварин змушує власників здійснювати вигул собак на територіях загального
користування, у зонах зелених насаджень і рекреаційних зонах, парках, скверах. Ця проблема провокує
створення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами. Важливість
вирішення цього питання ми можемо бачити, проаналізувавши запити громадян, подані у вигляді петицій,
кількість яких сягає більше 50 в рік (https://petition.kyivcity.gov.ua), (https://petition.president.gov.ua),
(https://petition.kmu.gov.ua), та проєктів громадського бюджету м. Києва за 2016 - 2019 роки (подано більше
25 проєктів) (https://gb.kyivcity.gov.ua).
Відсутність налагодженої системи збору та утилізації відходів життєдіяльності тварин у місті формує
загрозу ураженості ґрунту (на території дитячих майданчиків, парків, скверів тощо) збудниками
зооантропонозів і паразитарних захворювань. Одним з варіантів вирішення цього питання, як показує
світовий досвід, є встановлення контейнерів для збору відходів життєдіяльності тварин. Таке рішення
підтримують і мешканці м. Києва, про що свідчать подані петиції та проєкти громадського бюджету м.
Києва за 2016 - 2019 роки.
Водночас встановлення комплексів для прибирання за твариною "Собача вбиральня" (далі зоокомплекс) за роки дії Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 14 грудня 2017 року N 684/3691 (далі - Програма на 2017 - 2019 роки),
з нанесенням адрес їх розташування на інтерактивну карту показало позитивну тенденцію щодо збору
тваринних екскрементів власниками собак, а, отже, зменшення рівня конфліктогенності серед населення.
З метою охоплення зоокомплексами всіх рекреаційних зон, цей показник також повинен бути закладений
на подальшу дію Програми.
Тенденція до збільшення чисельності домашніх тварин та їх стрімке неконтрольоване розмноження,
неналежний догляд за ними призводять до того, що тварин залишають на вулицях, де вони отримують
травми у дорожньо-транспортних пригодах та стають причиною таких пригод, потрапляють у місця, з яких
неможливо вибратися та/або гинуть, стають безпритульними.
Упродовж 10 років одна нестерилізована пара собак здатна дати приплоду 62000 особин, а пара котів
80400 особин.
Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до погіршення епідеміологічної та
епізоотичної ситуації у місті, байдужого, негативного, жорстокого ставлення до тварин, а зрештою й до
людей і, як підсумок, викликає соціальне напруження в суспільстві.
Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин, що підтверджений
досвідом європейських країн, є комплексний підхід: "Відлов-стерилізація-повернення" (далі - ВСП),

ефективна законодавча база, онлайн-системи реєстрації та ідентифікації тварин, контрольоване
розведення, інформаційно-просвітницька робота та підвищення рівня відповідального ставлення до
тварин з боку їх власників і суспільства.
У зв'язку із зазначеним вище є доцільність у проведенні заходів, які сприятимуть скороченню
чисельності безпритульних тварин.
Програма на 2017 - 2019 роки передбачала вилов і масову стерилізацію безпритульних тварин з
подальшим їх поверненням на місця вилову. Зазначений підхід був спрямований на обмеження двох
факторів збільшення кількості безпритульних тварин: природне розмноження і приріст популяції внаслідок
неконтрольованого розмноження тварин.
На сьогодні залишаються невирішеними такі питання:
будівництво міського центру захисту тварин європейського зразка, створення нових притулків для
тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин;
необхідність продовження ефективних інформаційно-освітніх кампаній щодо відповідального та
гуманного ставлення до тварин;
необхідність створення зручних та облаштованих публічних просторів для власників тварин,
забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті;
забезпечення функціонування, вдосконалення, популяризації інформаційної системи "Реєстр домашніх
тварин" як дієвого механізму заохочення власників тварин до реєстрації та вакцинації тварин, пошуку
загублених тварин, обліку безпритульних тварин міста Києва;
зменшення кількості безпритульних тварин у місті Києві гуманними методами на базі системи ВСП та
максимального їх прилаштування відповідальним власникам;
значні обсяги неконтрольованого розведення домашніх тварин;
проблематика безвідповідального та жорстокого ставлення власників до своїх тварин;
проблематика жорстокого ставлення людей до безпритульних тварин.
За час дії міської Програми на 2017 - 2019 роки було стерилізовано більше 23000 голів безпритульних
тварин (собак та кішок), тисячі тварин були виловлені, вакциновані, врятовані та прилаштовані до нових
власників.
Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а строк дії міської Програми на 2017 - 2019 роки
закінчився, виникла необхідність повторно розробити міську цільову програму на новий термін, що врахує
актуальність проблеми, усі зазначені вище чинники, й спрямовану на ефективний контроль за утриманням
домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами; створення
публічних просторів для власників тварин; зниження соціального напруження й рівня конфліктогенності,
викликаних ситуацією з безпритульними тваринами; запобігання поширенню жорстокості та впровадження
в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як
цінності.
Програма має орієнтуватися на принципи, встановлені Європейською конвенцією про захист домашніх
тварин, Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та досвідом європейських країн у
сфері регулювання чисельності безпритульних тварин та поводження з тваринами в місті. Зокрема
забезпечити належні умови життя тварин, які відповідають їхнім біологічним, видовим та індивідуальним
особливостям та загальним правилам утримання тварин, що виключають жорстокість.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою Програми є здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності
безпритульних тварин у місті Києві гуманними методами, що відповідає оперативним цілям Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року, сектору 2.6 "Публічний простір".
Для досягнення зазначеної мети необхідно:
здійснити заходи з удосконалення системи контролю за виконанням правил утримання домашніх
тварин та їх чисельністю в місті Києві;
зменшити кількість безпритульних тварин гуманними методами;
створити комфортні й такі, що виключають жорстокість, умови для комфортного співіснування людей і
тварин в екосистемі міста;
підвищити відповідальність власників домашніх тварин;
впровадити концепцію "Культурний вигул тварин в місті".
Концепція "Культурний вигул тварин в місті" передбачає собою комплекс заходів, спрямованих на
безпечне співіснування тварин та людей в місті Києві. В процесі реалізації концепції передбачається:
мінімізація розповсюдження зооантропонозів;
формування культури поводження жителів столиці з домашніми тваринами;
визначення переліку місць встановлення дресирувальних/вигульних майданчиків;
зменшення забруднення екскрементами тварин територій парків та скверів (через встановлення

зоокомплексів). З цією метою, зокрема, проводиться щорічна інвентаризація місць вигулу тварин та
зоокомплексів з нанесенням GPS-координатів на інтерактивну мапу міста.
Локація місць розташування дресирувальних/вигульних майданчиків визначається відповідно до запитів
жителів столиці.
Успішна реалізація концепції має на меті формування в місті Києві свідомого та відповідального
ставлення до безпеки інших мешканців міста власників тварин.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ,
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
На основі аналізу статистичних даних, запиту мешканців міста Києва, тенденцій, проблем та з
урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та загальноміського
рівнів, визначено напрями, пріоритетні завдання та розроблено програмні заходи на 2020 - 2022 роки,
реалізація яких, зокрема, дасть змогу розв'язати наявні проблеми шляхом створення публічного простору
для власників тварин та належної інфраструктури для комфортного співіснування людей і тварин в умовах
міста.
Засобами запобігання безпритульності тварин, жорстокого, безвідповідального ставлення до них,
зокрема є:
біостерилізація та вакцинація безпритульних тварин, повернення їх на місце вилову, під нагляд опікунів,
зареєстрованих Підприємством;
підвищення рівня соціальної свідомості власників домашніх тварин, шляхом проведення заходів з
популяризації стерилізації домашніх тварин;
просвітницька робота серед населення (соціальна реклама через відео-, аудіоролики, метролайти та
сітілайти, мережу "Інтернет", освітні заходи, публікації, теле- й радіопередачі, лекційну роботу в
навчальних закладах тощо);
популяризація безпородних тварин та тварин, що утримуються в притулках, з метою прилаштування їх
до відповідальних господарів;
залучення якомога більшої частини суспільства до гуманного вирішення зазначених проблем;
посилення заходів з притягнення до відповідальності власників домашніх тварин за жорстоке ставлення
до тварин;
реєстрація та ідентифікація тварин (кліпсування, чипування);
забезпечення повної прозорості та підзвітності процесу реалізації Програми та налагодження дієвої
співпраці з громадськістю.
Програма спрямована на формування в екосистемі міста Києва повноцінного та комфортного
співіснування людей і тварин, забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження
з тваринами, що відповідає законодавству України.
Нормативно-правове регулювання поводження з тваринами та захисту тварин від жорстокого
поводження врегульовано законами України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про
ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про
захист населення від інфекційних хвороб" та іншими актами законодавства України.
Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів, що регулюють питання утримання та
поводження з домашніми тваринами, захисту тварин від жорстокого поводження, чинна правова база все
ще має значну кількість прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питань, пов'язаних з
порушеними проблемами.
Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для здійснення єдиного обліку тварин, які утримуються
юридичними та фізичними особами, зокрема для організації пошуку загублених тварин та повернення їх
власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням
ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і
конфліктних ситуацій, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів.
Необхідно продовжувати та вдосконалювати загальноєвропейську практику візуальної ідентифікації
домашніх та безпритульних тварин, що здійснюється жетонами та/або кліпсами визначеного зразка з
унікальним ідентифікаційним номером, татуюванням або іншими не забороненими законодавством
методами.
Популяризація електронної ідентифікації домашніх тварин за допомогою чипування (вживлення
мікрочипу).
Важливо забезпечити функціонування та розвиток інформаційної системи "Реєстр домашніх тварин"
відповідно до Положення про інформаційну систему "Реєстр домашніх тварин", затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

24 червня 2019 року N 1137. Реєстрація тварини має проводитися одноразово і вважатися дійсною
протягом усього життя тварини, крім випадків, що передбачають перереєстрацію тварини, відповідно до
Правил утримання собак та котів в м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 жовтня
2007 року N 1079/3912 (далі - Правила утримання).
Продовжувати практику візуальної ідентифікації безпритульних собак вушними кліпсами визначеного
зразка з унікальним ідентифікаційним номером, нанесенням татуювання на внутрішню поверхню вуха
безпритульним котам та/або з урахуванням європейського досвіду створення V-подібного надрізу кінчика
вуха шляхом термокоагуляції. Ці заходи також проводяться з метою унеможливлення повторного вилову
тварин для проведення стерилізації.
Необхідно забезпечувати виконання власниками тварин процедури заміни ідентифікатора
(індивідуального жетона/кліпси) у випадках його втрати. Власник тварини чи уповноважена особа не
пізніше ніж за 7 днів має звернутися до Підприємства для заміни ідентифікатора (індивідуального
жетона/кліпси) на новий з відповідною процедурою фіксації в інформаційній системі "Реєстр домашніх
тварин".
Будівництво міського кладовища для тварин сприятиме локалізації місць поховань тварин, дотриманню
встановлених санітарно-епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить розповсюдження масових
епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.
Забезпечення контролю над розмножуванням та утриманням тварин, у яких є власники, передбачає:
вдосконалення системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, передбаченої Правилами
утримання;
запровадження системи збору, обробки й аналізу статистичних даних з електронної реєстрації та
ідентифікації тварин із всеукраїнських реєстрів домашніх тварин чи інформаційної системи "Реєстр
домашніх тварин" з наданням доступу до баз даних Підприємству;
забезпечення проведення заходів з інформування населення про необхідність контролю над
розмножуванням тварин, у яких є власники, та стерилізації тварин, що не мають племінної цінності;
встановлення пільгової системи оплати за реєстрацію тварин, взятих з притулків (незалежно від форми
власності), та тварин, що були під опікою;
посилення контролю за дотриманням вимог до санітарного, ветеринарного та епідеміологічного стану в
місцях продажу домашніх тварин - ринках, зоомагазинах тощо;
введення до розроблюваної у встановленому порядку соціальної реклами тематики безпритульних
тварин та важливості стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності;
запровадження на міських радіо- і телеканалах комунальної та приватної форм власності циклів
передач з гуманного поводження з тваринами та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не
становлять племінної цінності;
забезпечення налагодження взаємодії державних, комунальних закладів освіти міста та громадських
організацій щодо здійснення освітньої діяльності з зоозахисної тематики.
Забезпечення біостерилізації безпритульних тварин передбачає:
біостерилізацію безпритульних тварин, післяопераційну перетримку, ідентифікацію собак та кішок,
реєстрацію в інформаційній системі "Реєстр домашніх тварин", яку здійснює Підприємство;
укладення договорів з ветеринарними клініками різних форм власності щодо проведення безкоштовної
біостерилізації безпритульних тварин з подальшою післяопераційною перетримкою.
Вилову на стерилізацію мають підлягати усі безпритульні собаки.
Вилов безпритульних тварин здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини,
які виникають у зв'язку з утриманням тварин та поводженням з ними, та проводиться Підприємством
та/або спеціальними службами, підприємствами, організаціями, у статутних документах яких передбачено
провадження відповідного виду діяльності:
відповідно до заявок юридичних та фізичних осіб, на території яких перебувають такі тварини, або
зареєстрованих Підприємством опікунів безпритульних тварин;
у випадку документального підтвердження завдання оточуючим тілесних ушкоджень внаслідок
агресивної або непередбачуваної дії тварини, вилов тварин може здійснюватися за зверненнями
юридичних і фізичних осіб;
порайонно за принципом "спіральних ліній", зокрема, за можливості, разом з опікунами;
безпритульні собаки незалежно від породи, належності та призначення, зокрема й ті, що мають
нашийники з номерними знаками і намордники, але перебувають без власника на вулицях, площах,
ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських
місцях. Стосовно таких тварин мають вживатися заходи, спрямовані на встановлення та розшук власника.
Якщо протягом двох місяців власника такої тварини не буде встановлено, тварина має підлягати
стерилізації, крім випадків племінної цінності.

Необхідно забезпечити проведення процедури вилову безпритульних тварин, а також їх повернення на
місце вилову в присутності зареєстрованих Підприємством опікунів цих безпритульних тварин (за
наявності таких опікунів).
Виловлені у встановленому порядку безпритульні тварини мають доставлятися до закладів
ветеринарної медицини та пунктів тимчасової перетримки тварин для подальшого карантинування,
стерилізації та вакцинації, після чого можуть передаватися у притулок для тварин для утримання й
знаходження нових власників, перевірятися на ідентифікацію, реєстрацію в інформаційній системі "Реєстр
домашніх тварин".
Виловлені безпритульні тварини підлягають карантину відповідно до вимог законодавства, для чого
обов'язково утримуються на карантинних майданчиках (пунктах тимчасового утримання тварин). Під час
карантину необхідно забезпечити утримання тварин у спеціально обладнаних вольєрах з повною ізоляцією
від інших тварин та забезпеченням необхідних біологічних, видових та індивідуальних потреб.
Під час карантинування тварина обов'язково повинна перебувати під постійним наглядом спеціаліста
ветеринарної медицини.
Під час карантинування за необхідності згідно з висновком лікаря ветеринарної медицини можливе
проведення лабораторно-діагностичних досліджень на виявлення особливо небезпечних зоонозів.
Лабораторно-діагностичні дослідження крові мають проводитися в спеціалізованих лабораторіях.
Відповідно до результатів лабораторних досліджень крові лікарем ветеринарної медицини має
складатися висновок про стан здоров'я тварини.
Після тимчасової ізоляції (карантину) виловлена безпритульна тварина, якщо за цей час її власника не
встановлено, піддається обов'язковій біостерилізації та ідентифікації, після чого вона може бути:
передана до притулку для утримання та пошуку нового власника, а також за необхідності для надання
ветеринарної допомоги або подальшого лікування;
повернена до місця вилову під опіку фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, громадських і благодійних організацій.
Після біостерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою в установі
ветеринарної медицини, в пункті тимчасової перетримки тварин або в притулку для тварин на строк,
встановлений за ветеринарними показниками.
Вилов тварин має здійснюватися у будь-який незаборонений спосіб (засобами, обладнанням) і
методами з додержанням принципів моралі, виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:
медикаментозним - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні,
транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки,
шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;
механічним - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (сачки, сітки, жорсткі
нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);
комбінованим - із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.
Виловлені тварини мають транспортуватися до місць утримання спеціально обладнаними
автомобілями або залученим спеціалізованим автотранспортом, групою або індивідуально, в клітках.
Спеціалізований автомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:
технічно справним;
укомплектованим набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана
таким чином, аби на ній могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні
пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху
автомобіля, та відповідати вимогам стандартів і технічної документації;
обладнаним проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від погодних умов;
оснащеним чітко та зрозуміло написаною назвою і телефонним номером Підприємства;
мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги;
укомплектованим набором відповідного спецобладнання, за необхідності тварини повинні бути
забезпечені питною водою.
Після кожного транспортування безпритульних тварин кузов спеціалізованого автомобіля, а також
устаткування й переносні клітки миються та дезінфікуються.
У разі наявності інформації про агресивну поведінку собаки до відлову та інформації у висновку
експерта-кінолога про підвищену агресивність і соціальну неадаптованість тварини, таку тварину може
бути передано до притулку для тварин.
Тварини, які повертаються до місця вилову в присутності та під відповідальність зареєстрованих
опікунів (за їх наявності), обов'язково мають бути візуально ідентифіковані.
У разі повернення кожної тварини на місце вилову потрібно забезпечити фіксацію місця випуску
відповідно до протоколу вилову та карток реєстрації тварин, що перебувають під опікою.

Нормативно-правовими актами необхідно передбачити, що опікуном тварини може бути юридична або
повнолітня фізична особа, належним чином зареєстрована як опікун, що отримала посвідчення опікуна та
внесена в систему реєстрації опікунів безпритульних тварин.
При цьому фізичні чи юридичні особи, які бажають стати опікуном безпритульної тварини, мають
укладати договір з Підприємством з визначенням прав та обов'язків сторін.
Договір є правовою підставою для щорічної безоплатної вакцинації та пільгового ветеринарного
обслуговування опікуваної тварини установою ветеринарної медицини, що задіяна у виконанні Програми.
Евтаназія безпритульної тварини повинна проводитися згідно із законодавством України в установах
ветеринарної медицини, в притулках або пунктах тимчасової перетримки тварин виключно ветеринарним
лікарем.
Евтаназія тварин, у яких є власники, проводиться згідно із законодавством України, виключно за
наявності ветеринарних показань до неї та за умови отримання згоди власника, якщо це не суперечить
принципам гуманного поводження з твариною.
Необхідно забезпечити проведення утилізації, кремації чи поховання трупів тварин згідно з
ветеринарно-санітарними вимогами та лише у місцях, спеціально відведених для цього. Стежити за
дотриманням заборони викидати трупи тварин у контейнери для сміття чи здійснювати поховання у
невідведених для цього місцях.
Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення має передбачати:
облаштування публічних просторів для власників/опікунів тварин: місць та зон для вигулу тварин, а
також майданчиків для дресирування собак, якими власники тварин можуть користуватися безоплатно;
впровадження обов'язкової вакцинації від особливо небезпечних інфекційних захворювань опікуваних
безпритульних тварин;
здійснення інформаційних заходів у період перетримки для вирішення питання подальшого
влаштування тварин, інформація про яких подається зареєстрованим опікунам, до засобів масової
інформації, громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження;
повернення безпритульних тварин до місць їх вилову лише за умови їх стерилізації, проведення
ідентифікації тварини та здійснення обов'язкового щеплення, проведення профілактичних обробок від
інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується відповідними ветеринарними документами;
повернення ідентифікованих та стерилізованих тварин до місця вилову в присутності та під опіку
зареєстрованих власників/опікунів (за їх наявності);
стимулювання створення мережі притулків та мініпритулків будь-якої форми власності;
утворення в районах міста Києва пунктів тимчасового утримання тварин, пунктів біостерилізації та
післяопераційної перетримки тварин;
забезпечення регулярного вивозу сміття з будинків, прибудинкових територій і сміттєвих контейнерів на
вулицях; огородження місць збору сміття та місць його скидання; створення ізольованих місць поховання
домашніх тварин (кладовищ).
Активному запровадженню соціалізації та прилаштуванню безпритульних тварин сприятимуть:
запровадження комплексу заходів із заохочення громадян та юридичних осіб до отримання тварин з
притулку;
забезпечення передачі тварин, які утримуються Підприємством, притулкам, що належать громадським
організаціям (за згодою сторін), для подальшого утримання і прилаштування (новим) власникам за
спрощеною процедурою, якою передбачено видачу на місці документів про передачу тварини та внесення
такої інформації в систему реєстрації та ідентифікації тварин;
проведення роз'яснювальної роботи з опікунами щодо визначення пріоритетом їх діяльності
соціалізацію та прилаштування безпритульних тварин.
Необхідність у інформаційному забезпеченні виконання заходів Програми, навчально-просвітницькій
роботі та соціальній рекламі передбачає:
підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій та
нарад з працівниками цієї сфери виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією), установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;
проведення міжнародних щорічних науково-практичних конференцій з тематики досліджень, визначених
завданнями Програми;
видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для
проведення просвітницької роботи серед мешканців міста та опікунів безпритульних тварин;
розробку та запровадження просвітницьких проєктів у закладах щодо гуманного та відповідального
поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;
виготовлення та розміщення соціальної реклами;
участь в інформаційних кампаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової

інформації;
пропагування гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації;
проведення заходів для збору коштів на допомогу безпритульним тваринам;
проведення кампаній для рекламування тварин, які перебувають у притулках, з метою знаходження для
них нових власників.
Також необхідно запроваджувати практику раціонального використання системи реєстрації та
ідентифікації тварин у місті Києві за допомогою інформаційної системи "Реєстр домашніх тварин".
Реалізація шляхів і засобів розв'язання проблем, наведених у цьому розділі, передбачає необхідність
опрацювання та внесення відповідних змін і доповнень на рівні законодавчих та інших нормативноправових актів України.
Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів бюджету міста Києва, за рахунок коштів
від господарської діяльності Підприємства (реєстрація тварин, ветеринарна діяльність, вилов тварин на
замовлення фізичних та юридичних осіб тощо), а також коштів від благодійних фондів, міжнародних
благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством України.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 185701,8 тис. грн.
Таблиця 1
Обсяги та джерела фінансування Програми
Обсяги фінансових ресурсів, які
пропонується залучити на виконання
Програми
Всього
у тому числі за джерелами:

Всього, (тис. грн)

У тому числі за роками
2021 рік

2020 рік

2022 рік

185701,800

54897,400

58425,940

72378,460

183733,445
1968,355

54260,600
636,800

57780,200
645,740

71692,645
685,815

державний бюджет
бюджет міста Києва
інші джерела

Строки виконання Програми - 2020 - 2022 роки.

V. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА
ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Реалізація заходів, передбачених Програмою, враховує забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків. У цивільно-правових відносинах під час укладення договорів про опікунство безпритульною
твариною з профільним підприємством та під час передачі безпритульної тварини новому власнику
обмежень чи привілеїв за ознакою статі немає.
Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб);
забезпечення ідентифікації безпритульних тварин (татуювання, кліпсування, чипування); організація та
надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, швидкої ветеринарної допомоги
травмованим безпритульним тваринам, які перебувають у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у
соціально незахищених верств населення м. Києва здійснюється для всіх категорій жінок та чоловіків, без
обмежень чи привілеїв за ознакою статі.

VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ
Перелік завдань та заходів Програми, результативні показники Програми наведено в додатку А.

VII. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ
Для досягнення оперативних цілей, реалізації завдань та заходів сектора 2.6 "Публічний простір"
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року заплановано відповідні індикатори результативності Програми.
Таблиця 2
Індикатори Програми
N
1
1

Назва індикатора
2
Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до
кількості тварин, що були зареєстровані в системі реєстрації та

Одиниця
виміру
3
%

Значення індикатора за роками
2020 рік
2021 рік
2022 рік
4
5
6
90
95
100

2

3

ідентифікації тварин протягом звітного періоду)
Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній
кількості тих, які зареєстровані в системі реєстрації та
ідентифікації тварин (станом на кінець звітного періоду)
Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних
тварин до загальної кількості таких тварин

%

60

70

80

%

35

40

60

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Департамент міського
благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а за
цільовим та ефективним використанням коштів - головні розпорядники бюджетних коштів, які є
виконавцями заходів Програми та яким передбачено бюджетні призначення на виконання заходів
Програми.
Департамент міського благоустрою забезпечує моніторинг виконання Програми та підготовку звітів про
виконання завдань і заходів Програми на підставі звітів співвиконавців Програми.
Співвиконавці Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітнім періодом,
надають Департаментові міського благоустрою узагальнені відомості про результати виконання Програми з
визначенням динаміки цільових показників.
Департамент міського благоустрою подає Київській міській раді, Департаментові економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаментові
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
квартальні та річний звіти про виконання завдань та заходів Програми - до 20 числа другого місяця, що
настає за звітним періодом;
заключний звіт про виконання завдань та заходів Програми - не пізніше ніж у тримісячний строк після
закінчення встановленого строку виконання Програми;
уточнені річні звіти про виконання завдань та заходів Програми (у разі необхідності) - до 01 квітня року,
наступного за звітним.
Департамент міського благоустрою розміщує на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста
Києва річний (квартальний) звіт та заключний звіт про результати виконання Програми.
Департамент міського благоустрою щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання
Програми та в разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів,
включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників та індикаторів Програми,
обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань
і заходів тощо.
За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту міського благоустрою розгляд проміжного звіту про хід виконання
Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність
використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних
постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.
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Перелік завдань і заходів
Київської міської цільової програми контролю за утриманням
домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на 2020 - 2022 роки
Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

1
Впорядкування та розвиток публічного простору

Завдання програми

2
1. Розвиток територій міста

1. В

2. М
Києв

3. С
клад

2. Удосконален-ня нормативно-правового забезпечення

1. В
пово
прос

3. Контроль за створенням та утриманням міського простору

1. П
сист
твар

2. Ре
гума

РАЗОМ ПО МЦП

Разом:

Кошти інших джерел

____________
* відносно відповідного показника 2019 року Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки (зі змінами)
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