ПРОЕКТ
Знам’янська міська рада сьомого скликання

РІШЕННЯ
м.Знам`янка
від __________ 2016 року

№________
проект рішення виносить
депутат міської ради
С.Лєвінте

Про внесення змін до рішення міської ради
від 25 грудня 2015р. № 56 «Про міський
бюджет на 2016 рік»

На підставі ст.20, ст.70, ст.89, ст. 92 Бюджетного кодексу України,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
відповідно до рішення міської ради № 100 від 16 січня 2016 року «Про
Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Знам`янка на
2016-2020 рр.», міська рада
Вирішила:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 56
«Про міський бюджет на 2016 рік», від 14.01.2016 року № 76 Про
внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015р. № 56 «Про
міський бюджет на 2016 рік», від 18.03.2016 року № 151 «Про внесення
змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015р. № 56 «Про міський
бюджет на 2016 рік»; від 22.04.2016 року № 181 «Про внесення змін до
рішення міської ради від 25 грудня 2015р. № 56 «Про міський бюджет
на 2016 рік», від 20.05.2016 року № 205 «Про внесення змін до рішення
міської ради від 25 грудня 2015р. № 56 «Про міський бюджет на 2016
рік», а саме:
збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 181454
тис. грн. на надання допомоги ГО «ДАЙ ЛАПУ» на виконання

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.
Знам`янка на 2016-2020рр.;
збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 181454
тис. грн..
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол. М. Терновий).
Міський голова

С.Філіпенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015р. № 56
«Про міський бюджет на 2016 рік»
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.
ГО «Дай лапу» надала пропозиції щодо виконання Програми у вигляді проекту
договору про співпрацю та переліку витрат, які також залишилися без уваги.
ГО «Дай лапу» готова взяти на себе відповідальність щодо виконання заходів
Програми власними матеріальними та трудовими ресурсами, але потребує
на
початковому етапі фінансові кошти на заробітну плату працівникам, сплату орендної
плати за користуванням приміщенням та територією, на ремонт та облаштування
ветеринарного пункту для стерилізації та вакцинації від сказу безпритульних тварин, на
облаштування вол`єрів для безпритульних тваринтощо в розмірі 181454 гривень.
Комунального підприємства або підрозділу, іншої юридичної особи,які б здійснювали
діяльність щодо відлову, стерилізації та тимчасової перетримки безпритульних тварин у
м. Знам`янка відсутні.
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..
Метою прийняття єзабезпечення безпеки мешканців міста від небезпек, пов`язаних з
безпритульними тваринами, зменшення нападів та покусів на людей та тварин (у 2014

році зафіксовано – 165 випадків покусів, у 2015 – 189), зменшення чисельності
безпритульних тварин, зменшення випадків жорстокого поводження з безпритульними
тваринами.

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки
прийняття рішення
Запропонований проект дозволить зменшити напругу в суспільстві, пов`язану з
безліччю конфліктних ситуацій, пов`язану з безпритульними тваринами, цивілізовано
вирішувати питання скорочення чисельності безпритульних тварин гуманними
шляхам, що позитивно позначиться на якості життя мешканців міста, сприятиме
зменшенню випадків загроз для життя та здоров’я людей і тварин, запобігання
жорстокого поводження з тваринами.
4. Механізм виконання рішення
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською
радою.
5. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання,
або іншого місця оприлюднення:____________________
6. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:
___________ 2016 року,
___________________ Лєвінте Сергій
7. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена
підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:
_________
______________________ Н.Клименко

