
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

Про внесення доповнень до рішення міської ради   від 22 січня 2016р. № 100 
«Про програму регулювання чисельності безпритульних тварин  

в м. Знам’янка на 2016-2020 рр.» 
1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення 

22 січня 2016 року за № 100 міська рада прийняла рішення «Про Програму регулювання 

чисельності безпритульних тварин у м. Знам`янка на 2016-2020 рр.». Відповідно до 

заходів Програми  у ІІ-му кварталі 2016 року управління містобудування, архітектури та 

ЖБК повинно було опрацювати та визначитись із пріоритетними шляхами реалізації 

Програми виходячи із максимально можливого обсягу реалізації поставлених завдань, 

фінансового навантаження на бюджет, можливої самоокупності та доступності послуг, 

вивчити можливість створення власної міської структури для вирішення завдань 

Програми та проаналізувати можливість надання додаткових послуг відповідною 

структурою для її виходу на беззбитковий рівень, з 01 липня 2016 року повинно 

здійснюватися  відлов безпритульних тварин, їх стерилізацію, вакцинацію від сказу тощо. 

Однак, управлінням містобудування, архітектури та ЖБК до теперішнього часу жодних 

пропозицій  на виконання вищевказаних заходів  не здійснено.    
2. Потреба і мета прийняття рішення 

Потреба в прийняттіданого проекту рішення викликана, в першу чергу,виконанням 

рішенням міськради від 22.01.2016 № 100 року «Про Програму  регулювання чисельності 

безпритульних тварин у м. Знам'янка на 2016-2020 рр.. Оскільки управлінням 

містобудування, архітектури та ЖБК, на яку покладена реалізація даної програми не 

спроможна реалізувати, даним проектом рішення пропонується покласти частину 

обов’язків і відповідне вінансування на організації, підприємства чи установи, статутним 

завданням яких є регулювання чисельності безпритульних тварин. 
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення 
Запропонований проект дозволитьреалізувати затверджену програму, розвантажити 

зобов’язання управління містобудування, архітектури та ЖБК.  
4. Механізм виконання рішення 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення 

міською радою. 
5. Таблиця доповнень 

№ 

з/п 
Заходи Програми 

Термін 

виконання 
Виконавець 

11. Фінансування  організацій, статутним 

завданням яких, є здійснення відлову 

безпритульних тварин та інших заходів, щодо 

регулювання чисельності безпритульних 

тварин. 

2016-2020 

Організації, підприємства, 

установи 
 

 
 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення:____________________ 
7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:  
___________ 2016 року,                       ___________________ Лєвінте Сергій 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 
_________                                 ______________________   Н.Клименко 



ПРОЕКТ 
_________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   ______     2016  року                                                                    № 

м.Знам’янка 

 Проект рішення виносить 

депутат міської ради 

С.Лєвінте 

Про внесення доповнень до 

рішення міської ради від 22.01.2016 р. №100  

«Про затвердження Програми  регулювання  

чисельності безпритульних тварин у м. Знам'янка 

 на 2016-2020 рр.»  

 

 Приймаючи до уваги пропозиції ГО «Дай лапу», щодо реалізації Програми 

регулювання чисельності тварин у м. Знам’янка на 2016-2020 рр. та керуючись ст.26 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

В и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до Програму  регулювання чисельності  безпритульних тварин у 

м. Знам'янка на 2016-2020 рр. затвердженого №100 від 22.01.2016 р. такого 

змісту: 
1.1.Доповнити план заходів програми пунктом 11 в наступній редакції: 

фінансування  організацій, статутним завданням яких, є здійснення відлову 

безпритульних тварин та інших заходів, щодо регулювання чисельності 

безпритульних тварин. 
2. Організацію виконання даного рішення покласти на ……………………. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол.А.Тесленко). 

 

                         Міський голова                                 С. Філіпенко   

    



 

 

 


