
                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я 
VIII скликання 

Шостої сесії 

 

28.01.2021 р.                                      Летичів                                                      №  13 

 

 

Звіт про виконання Програми  

регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними 

методами на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2020 роки 

 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 

території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Летичівська селищна 

рада 

  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про виконання Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки взяти до відома (додається). 

2. Зняти з контролю рішення сімдесят першої сесії VII скликання від 

21.06.2019 року №5 «Про затвердження Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2020 роки». 

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

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 
 

 

 

        Селищний голова                                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 



 

                          Додаток до рішення       сесії 

        Летичівської селищної ради 

        від   28.01.2021 р.   № 13 

 

 

Пояснювальна записка 

до звіту 

 про виконання Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки 

 

    Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 

затверджена рішенням сесії селищної ради №5 від  21.06.2019 року. 

   Основною метою  та  завданням  Програми передбачалося зменшення 

кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення 

санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації на території Летичівської 

селищної ради, зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та 

етичного ставлення до тварин. Для цього проводились такі заходи: 

- організація відлову безпритульних тварин гуманними методами; 

-проведення ветеринарних заходів (вакцинація, дегельмінтизація, 

біостерилізація тощо) безпритульних тварин, що були виловлені; 

- повернення тварин власникам та передача особам, які виявили бажання їх 

утримувати; 

- активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість 

стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації;  

- постійне проведення заходів з пошуку господаря;  

- ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних собак і котів; 

- взаємодія з волонтерами, благодійними та кінологічними організаціями 

тощо, які діють на території України; 

-  евтаназія. 

           Для відлову безпритульних тварин Летичівською селищною радою було 

укладено договір з Громадською організацією «Порятунок чотирилапих». 

           В  2019 році згідно договору на суму 49750,00 грн. було відловлено 70 

безпритульних собак та в 2020 році на суму 42000,00 грн. відловлено 63 собаки. 

Відповідно протягом 2019-2020 років відправлено до притулку 133 

безпритульних тварин. 

 

Аналіз по очікуваних результатах 

        В  результаті  виконання  Програми : 

- зменшено кількість безпритульних тварин на території Летичівської 

селищної ради; 



- покращено санітарно-екологічну ситуацію на території Летичівської 

селищної ради. Тобто, досягнуто поставленої Програмою мети. 

 

   



Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми за 2019-2020 рік 
  

1. __01____   Летичівська селищна рада   

  КВКВ   (найменування головного розпорядника коштів програми) 

 

 

  

2. ___01____   Летичівськка селищна рада   

  КВКВ   (найменування відповідального виконавця програми) 

 

  

3. 0110180   Програма регулювання безпритульних тварин гуманними 

методами_на  території Летичівської селищної ради на 2019-

2020 роки, рішення сесії від 21.06.2019 р. №5 

  

  КФКВ   (найменування програми,  

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження) 

  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

регулювання безпритульних тварин гуманними методами_на  території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 

  
№ 

з

/

п 

  

Захід 

  

Головний в

иконавець 

та 

строк вико

нання захо

ду 

 

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усьог

о 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцев

ий 

бюдже

т 

районний, 

міський 

(міст 

обласного

 підпоряд

ку-вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти 

не 

бюджет-

них 

джерел 

місце

вий 

бюдже

т 

районний, 

міський 

(міст 

обласного 

підпорядку

-вання) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти небюдж

етнихджерел 

  Етап виконання                                                                      2020 рік 

1. 

Вилов 

безприт

ульних 

тварин 

ГО 

«Порятуно

к 

чотирилап

 115,0     91,75    

Виловлено та відправлено 

до притулку  133 

безпритульних(бродячі) 

тварин 



их» 2019-

2020 рік 

  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

 91,75   91,75     

  
 


