
№ 

з/п

Пріоритетні 

завдання

Зміст заходів Термін 

виконання

Виконавці Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис. грн.

Річний обсяг 

фінансуванн

я, тис. грн.

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис. грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

1. Забезпечення 

регулювання 

чисельності 

безпритульни

х тварин  

1.1.  Виконання 

заходів щодо 

належного 

поводження з 

безпритульними 

тваринами (відлов, 

стерилізація, 

евтаназія, підбір 

загиблих тварин тощо)

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

5725,6 1938,1 1908,50 98,5 Відлов безпритульних тварин – 

861 ос., повернення на місце 

відлову – 861 ос., стерилізація 

самки собаки – 419 ос., кастрація 

самця собаки – 145 ос., 

стерилізація кішки – 584 ос., 

кастрація кота – 85 ос., утримання 

тварин без годування – 877 діб, 

утримання з годуванням – 1610 

діб, підбір трупів загиблих тварин 

– 263 шт., кремація трупів 

загиблих тварин – 263 шт., 

повторна вакцинація від сказу – 

290 ос., евтаназія – 8 ос.

Звіт про виконання програми

«Житомирська міська об'єднана територіальна громада – дружня до тварин» на 2018-2020 роки

(назва міської цільової програми)

за 2019 рік

Термін реалізації програми: 2018-2020 роки

1. Виконання заходів Програми

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму: від 25.01.2018 № 911  та зміни до неї: від 18.12.2018 р. № 1265, від 18.12.2019 

№1696

Відповідальний виконавець: Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради



2. Забезпечити 

пожежну 

безпеку у 

приміщеннях 

КП "Центр 

захисту 

тварин"

2.1. Придбання та 

монтаж системи 

пожежної сигналізації 

і пожежогасіння тощо 

у приміщенні 

підприємства шляхом 

внеску до статутного 

капіталу КП "Центр 

захисту тварин" 

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

66,3 0 0 0 Захід виконано в повному обсязі у 

2018 році

3.1. Придбання та 

розповсюдження 

тематичних 

друкованих видань 

(буклетів, плакатів, 

пам’яток тощо) для 

проведення 

інформаційної роботи 

серед населення про 

користь стерилізації 

власницьких тварин 

для зменшення 

популяції 

безпритульних тварин, 

адопцію тварин тощо

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР, ГО

66,1 22,1 0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено.

3.2. Розробка та 

впровадження 

просвітницьких 

проектів у дитячих та 

навчальних закладах 

щодо гуманного 

поводження з 

тваринами та захисту 

їх від жорстокого 

поводження

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР, ГО

49,6 16,6 0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено

3. Розробити та 

впровадити 

системи 

інформаційно-

просвітницьки

х заходів 

стосовно 

гуманного 

поводження з 

безпритульни

ми тваринами, 

адопції 

безпритульни

х тварин, 

пропагування 

стерилізації 

домашніх 

тварин тощо



3.3. Витрати на 

виготовлення та 

розміщення соціальної 

медіа реклами 

(публікації, 

відеоролики тощо у 

мережі Інтернет, ЗМІ)

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР, ГО

82,5 27,5 0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено

4.1. Реконструкція 

приміщення 

свинарника за 

адресою: м. Житомир 

вул. С. Параджанова 

87, в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації

2018-2020 УКБ ЖМР, 

КП "Центр 

захисту 

тварин" 

ЖМР

145,00 

(остаточна 

сума буде 

визначена за 

результатами 

ПКД)

Суму буде 

визначено за 

результатам

и ПКД

0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено

4.2. Придбання 

апарату 

ультразвукового 

дослідження та 

рентген апарату тощо 

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

0 0 0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено

4.3. Придбання меблів 

та обладнання тощо 

для оснащення центру 

каністерапії 

(лікувальна кінологія)

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

0 0 0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено

4.4. Створення 

кінологічного центру 

(виготовлення ПКД, 

облаштування 

кінологічного центру 

тощо)

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

0 0 0 0 Кошти на виконання даного 

заходу в бюджеті не передбачено

4. Забезпечити 

надання 

ветеринарних 

та інших 

послуг

3. Розробити та 

впровадити 

системи 

інформаційно-

просвітницьки

х заходів 

стосовно 

гуманного 

поводження з 

безпритульни

ми тваринами, 

адопції 

безпритульни

х тварин, 

пропагування 

стерилізації 

домашніх 

тварин тощо



5.1. Проведення 

внутрішніх ремон-

тних та зовнішніх 

оздоблювальних робіт 

у приміщенні КП 

"Центр захисту 

тварин" та віднов-

лення і фарбування 

вольєрів для 

утримання тварин

2018-2020 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

27,2 0 0 0 Захід виконано в повному обсязі у 

2018 році

5.2. Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації по 

об`єкту "Капітальний 

ремонт частини 

приміщення КП 

"Центр захисту 

тварин" Житомирської 

міської ради" за 

адресою: м. Житомир 

вул.С.Параджанова, 

87

2018-2020 УКБ ЖМР,  

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

25 25 25 100 УКБ ЖМР придбано проектно-

кошторисну документацію в ІІ 

кв.2019 року

6187,3 2029,3 1933,50 95

2.Виконання результативних показників програми.

Всього:

Забезпечення 

належних 

умов для 

здійснення  

діяльності 

підприємства

5



№

з/п

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

1 1913 1793

Найменування показника Причини невиконання Що зроблено для виправлення ситуації

Кількість тварин, які планується 

відловити, стерилізувати, 

вакцинувати тощо

Основною діяльністю підприємства є 

виконання заходів щодо належного 

поводження з тваринами, а саме: відлов, 

стерилізація, кастрація, 

вакцинація/ревакцинація від сказу, 

ідентифікація, утримання 

до/післяопераційний період та  повернення 

тварин на місце відлову.

Протягом 2019 року планувалось виконання 

відлову  безпритульних собак відповідно до 

договору про співпрацю з ТОВ «4 ЛАПИ 

УКРАІНА». У зв’язку з значним 

підвищенням попиту на стерилізацію та 

вакцинацію від сказу безпритульних кішок, 

протягом 2019 року благодійним фондом, в 

рамках дії договору, було стерилізовано 244 

безпритульні кішки, що не підлягають 

відлову працівниками підприємства. 

Внаслідок цього планова цифра заходів 

Підприємством була зменшена. 

З урахуванням вищезазначеного, 

підприємством протягом 2019 року було 

проведено 6266 заходів щодо належного 

поводження з тваринами.



2 20 5

3 5500 1000

КП «Центр захисту тварин» 

Житомирської міської ради планує 

щорічне проведення тематичних та 

просвітницько-розважальних заходів, а 

також проведення інформаційно-

просвітницької роботи в дошкільних та 

шкільних закладах м. Житомира. У 

зв’язку з тим, що протягом 2019 року 

заходи проводились силами та за рахунок 

підприємства, зростання кількості та 

якості заходів залежить від можливості 

залучення фінансових ресурсів як з 

міського бюджету, так і від сторонніх 

осіб.

Протягом 2019 року КП «Центр захисту 

тварин» Житомирської міської ради було 

проведено наступні тематичні заходи: 

1. Участь у загальноміському заході «День 

захисту дітей» та День молоді»  - червень 

2019 р.

2. Допомога в організації фотовиставки 

особливих собак «Щастя я бачу так» - липень 

2019 р.

3. Просвітницько-інформаційний захід 

Перший забіг з собаками «Біжу з другом» - 

вересень 2019 р.

4. Просвітницько-розважальний захід 

«Модний хвіст - 2019» - листопад 2019 року

Окрім цього, протягом 2019 року проведено 

тематичні та практичні заняття з учнями 4 

(чотирьох) шкільних закладів 

Відхилення фактичного показника від 

планового, відбулось у зв’язку з тим, що всі 

заходи проводились без залучення 

бюджетних коштів, силами підприємства та 

громадських організацій. Фінансування 

заходу не було передбачено у міському 

бюджеті 2019 року

Кількість запланованих 

тематичних заходів

Кількість запланованих до видання 

тематичних друкованих видань

Відхилення фактичного показника від 

планового, відбулось у зв’язку з тим, що 

дизайн та друк тематичних листівок 

здійснюється за рахунок власних коштів. 

Фінансування заходу не було передбачено у 

бюджеті 2019 року

В межах своїх можливостей підприємство 

планує виготовляти тематичні друковані 

видання для зростання показника 

виконання запланованих заходів, що 

залежить від можливості залучення  

фінансових ресурсів.



4 150 280Кількість запланованих 

інформаційних 

повідомлень/соціальної реклами в 

ЗМІ та на сайті КП "Центр захисту 

тварин"

Підприємство регулярно розміщує 

інформаційні повідомлення в соціальних 

мережах (Facebook, Instagram) та на сайті 

http://tvaryny.zt.ua


