
 

Додаток № 27 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №       -27/2023 
 

Звіт про виконання 

Програми підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання    

чисельності безпритульних тварин гуманними методами у  Вигодській 

селищній територіальній громаді на 2022 -2024 роки (далі -Програма) за 

2022 рік 

 

І. Загальні відомості про Програму  

Програма підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання    

чисельності безпритульних тварин гуманними методами у  Вигодській селищній 

територіальній громаді на 2022 -2024 роки затверджена рішенням Вигодської 
селищної ради від від  22.12.2021  № 1222-13/2021. Кінцевий термін виконання 

програми – 31 грудня 2024 року. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин у  

Вигодській територіальній громаді на основі гуманного та відповідального 

ставлення до них, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які 
опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих 

органів селищної ради, служб та установ громади. 

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

 Програма передбачає такі завдання: 

 - створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища 

для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних 
тварин; 

- забезпечення реабілітації для агресивних тварин; 

- розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, 
профілактичних обробок безпритульних тварин; 

- розробка і впровадження заходів щодо підтримки супроводу безпритульних 

тварин протягом життя; 

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів з 
населенням стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, 

влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин 

тощо. 

 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

 У 2022 році заходи Програми не реалізовувались. 

 

V. Фінансування Програми  

 У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії 



 

правового режиму воєнного стану, діють певні обмеження щодо фінансування 

окремих заходів. Тому, враховуючи ситуацію яка склалася в країні та керуючись 

Постаново Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про 
запровадження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» заходи по даній 

програмі не фінансувались. 

 
Завідувач 

сектору економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної діяльності  
апарату Вигодської селищної ради                                            Діана ТИТАРЕНКО 

 

             
 


