НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТ
Тридцять четверта сесія сьомого скликання
«08» червня 2018 року

№1101
РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сільської ради
№1065 від 12.04.2018 року «Про затвердження
Програми соціально-економічного розвитку
села на 2018»
Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської
ради з питань бюджету, комунального майна та розвитку інфраструктури
села та комісію з питань освіти, культури, медицини, спорту, історичної
спадщини та духовності
сільська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни в частині основні заходи щодо забезпечення виконання
Програми соціально-економічного розвитку села на 2018 рік, а саме до
- Програми «Реформування та розвитку житлово-комунального
господарства села Нові Петрівці на 2018 рік»;
- Програми «Благоустрій села Нові Петрівці»;
- Програми «Розвиток дорожньої інфраструктури села Нові Петрівці»;
- Програми «Новопетрівська сільська програма підтримки сім’ї»:
Найменування
1

2
3

Субвенція Вишгородській центральній районній
лікарні на утримання Новопетрівської районної
лікарні
Поточний ремонт самоплинного колектора очисних
споруд для КП «Новопетрівський ККП»
Поточний ремонт зовнішніх водопровідних мереж
по вулиці Лермонтова для КП «Новопетрівський
ККП»

Вартість,
тис.грн.
1000,0

198,0
195,0

4

5
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7
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9
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21
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23

Виділення коштів для Програми «Новопетрівська
сільська програма підтримки сім’ї на 2018 рік» для
Новопетрівського сільського центру соціальних
служб для сім»ї , дітей та молоді
Виділення коштів для Програми «Захист тварин» на
2018 рік

16,0

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Соборна
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Лермонтова від № 75 до № 85
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Межигірська № 23 до № 29
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Миру
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Марка Вовчка від № 5 до № 11
Поточний ремонт дорожнього покриття по пров
Соборний
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Пушкіна
Поточний ремонт дорожнього покриття по
вул.Старосільська
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.
Шевченка
Ямковий ремонт доріг по вул. Лесі Українки, 1-го
Травня, Горького , пров. Богдана, Ново-Київська в
с. Нові Петрівці
Улаштування водовідвідних лотків по вул. Ярослава
Мудрого
Улаштування водовідвідних лотків по вул.. Соборна
Улаштування водовідвідних лотків по вул.
Лермонтова
Придбання та встановлення дитячих майданчиків
Проведення експертно-грошової оцінки земельних
ділянок комунальної власності для продажу на
земельних торгах
Судовий збір
Капітальний ремонт дороги по вул.. Горького 3
Капітальний ремонт дороги по вул. Спаська

105,3

50,0

169,3
174,2
197,1
177,9
158,5
197,2
89,4
77,4
50,5

197,0
197,0
197,4
77,7
50,0

300,0
100,0
100,0

24
25
26

Капітальний ремонт дороги по вул. Гречка 3
Капітальний ремонт дороги по вул..Незалежності
Перерозподіл видатків з КЕКВ 2240, 2210 на
КЕКВ 3110 на виконання програми «Безпечне село
на 2018 рік»
Всього

900,5
1514,7
806,4

6490,1

2. Програму соціально-економічного розвитку села на 2018 рік доповнити
Програмою «Захист тварин на 2018 рік» (додається)».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету, комунального майна та розвитку
інфраструктури села та на комісію з питань освіти, культури, медицини,
спорту, історичної спадщини та духовності.

Сільський голова

Р.М.Старенький

Додаток
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 08.06.2018 року №1101

ПРОГРАМА
«Захист тварин» на 2018 рік

с . Нові Петрівці – 2018
1. Загальні положення
Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської
цивілізації є ставлення суспільства до тварин. Прийняття Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження» відображає перехід
проблеми до розряду соціально значущих. Цей Закон спрямовано на захист
від страждань та загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними,
укріплення моральності й гуманності суспільства і є серйозним кроком на
зустріч становленню в Україні гуманного та цивілізованого суспільства.
Програма «Захист тварин» на 2018 рік (далі - Програма) забезпечує
участь фізичних та юридичних осіб у виконанні заходів, спрямованих на
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.
Програма ґрунтується на принципах гуманного ставлення до безпритульних
тварин і запобіганню жорстокого поводження з ними.
2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Необхідність реалізації сільської Програми захисту тварин у селі Нові
Петрівці викликана наявністю великої кількості безпритульних тварин, що
може призвести до поширення паразитарних хвороб серед людей, джерелом
збудників яких є тварини (собаки, коти), погіршення санітарноепідеміологічного стану села, якості життя мешканців та гостей села ,
загибелі тварин і жорстокого поводження з ними. Проблема організації
утримання, відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин стоїть у
с. Нові Петрівці дуже гостро. Зграї бродячих собак у селі можна зустріти
поблизу магазинів, шкільних подвір’їв , біля будинків та навіть на вулицях.
Ці зграї можуть не лише розповсюджувати інфекційні захворювання, але й
нападати на людей, захищаючи свою територію. Поки це питання не буде
вирішене, у селі не зникне загроза захворювання домашніх собак, а також
нападів на дітей і перехожих.
Регулювання чисельності безпритульних тварин є багатопрофільною
проблемою, що потребує залучення різних структур та організацій села для її
вирішення та планування на довгострокову перспективу. Як показує світовий
досвід, масове знищення може тривати нескінченно, не вирішуючи
проблеми, та є економічно невигідним – на місця вилучених тварин мігрують
інші, заповнюючи «екологічні ніші» на вільних територіях. Ця проблема
також пов’язана з необхідністю дотримання прав людини на охорону

психічного здоров’я: не спостерігати за стражданнями, загибеллю
безпритульних тварин внаслідок жорстокого поводження з ними.
Таким чином, у селі Нові Петрівці постала гостра необхідність та
проблема в реалізації низки заходів із стерилізації та вакцинації
безпритульних тварин, популяризації ідеї гуманного поводження з тваринами
та широкомасштабної інформаційно-просвітницької роботи.
На вирішення цієї соціальної проблеми й спрямована реалізація
загальносільської програми «Захист тварин» у с. Нові Петрівці
Вишгородського району Київської області».
3. Мета Програми
Мета Програми – зменшення кількості безпритульних тварин
виключно гуманними методами, покращення санітарно – епідеміологічної та
епізоотичної ситуації у селі; створення умов для профілактики явища
безпритульних тварин; зміна громадської думки у бік цивілізованого,
гуманного та етичного ставлення до тварин.
4. Методологічна основа Програми
Програма розроблена на виконання Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; «Про захист тварин від жорстокого
поводження»; «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;
«Про захист населення від інфекційних хвороб».
5.Завдання програми
- Підтримка та лікування тварин (стерилізація, вакцинація, обробка,
утримання на карантині).
- Проведення широкомасштабної інформаційно – роз’яснювальної
роботи з жителями села щодо догляду та утриманням тварин,
формування чуйного ставлення до безпритульних тварин шляхом
проведення бесід та інших інформаційних заходів.
6. Очікувані результати
Масова стерилізація безпритульних тварин забезпечить в селі Нові
Петрівці стійку динаміку зниження їхньої чисельності до мінімального рівня,
необхідного для сільського середовища. Безпритульним тваринам, що
пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію, ідентифікацію може бути
надано статус «санітарного собаки села » і вони можуть бути відпущені в
сільське середовище з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у
район випуску. Внаслідок широкомасштабної інформаційно-просвітницької

роботи зменшується кількість безпритульних тварин з числа таких, що
залишаються хазяїнами.
7. Фінансування заходів Програми
Для реалізації заходів Програми передбачається залучення коштів
сільського бюджету та інших джерел фінансування незаборонених діючим
законодавством України.
Видатки на втілення Програми «Захист тварин» складатимуть 50 000
(п’ятдесят тисяч) грн., згідно заходів, що додаються.

Секретар сільської ради

С.О.Костюк

Додаток до Програми «Захист тварин»
№

Заходи

Заходи щодо виконання Програми
Терміни
Відповідальні

з/п
1

2

3

4

Фінансове
обґрунтування

Загальна
сума

5

6

Інформаційно-правове забезпечення реалізації Програми та інформаційно-просвітницькі
заходи щодо гуманного ставлення до тварин
1

Виготовлення інформаційних буклетів та
інших матеріалів щодо виконання заходів
Програми . Розміщення у засобах масової
інформації реклами щодо реалізації заходів
Програми

Протягом

Волонтери

2018 року

Заходи із ветеринарного нагляду, стерилізації та вакцинації тварин
2

Ветеринарні послуги

Протягом
2018 року

50 000

Ветеринарна
клініка

8-10 тварин у
місяць (за
необхідністю)

16 200

3

Стерилізація безпритульних собак

-

-

800 грн. х 20
тварин

16 000

4

Стерилізація безпритульних котів

-

-

500 грн. х 20

10 000

тварин
5

Вакцинація безпритульних тварин від сказу

-

-

60 грн. х 30
тварин

1 800

6

Комплексна вакцинація цуценят

-

-

300 грн. х 20
цуценят

6 000

Всього:

Секретар сільської ради

50 000

С.О.Костюк

