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№ з/п Пріоритетні 

завдання

Зміст заходів Термін 

виконання

Виконавці Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис. 

грн.

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис. грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис. грн.

Відсоток 

виконанн

я заходу, 

%

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу

1. Забезпечення 

регулювання 

чисельності 

безпритульних 

тварин  

1.1.  Виконання заходів щодо 

належного поводження з 

безпритульними тваринами 

(відлов, стерилізація, 

евтаназія, підбір загиблих 

тварин тощо)

2021-2023 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

6315,3 1985,10 523,10 26,4 Відлов безпритульних тварин – 208 ос., повернення 

на місце відлову – 197 ос., стерилізація самки 

собаки - 72 ос., кастрація самця собаки – 29 ос., 

стерилізація безпритульних тварин (вид тварин - 

собака) за договором   ГО – 0 ос., стерилізація 

кішки – 169 ос., кастрація кота – 37 ос., утримання 

тварин без годування – 207 доба, утримання з 

годуванням – 344 доби, підбір трупів загиблих 

тварин – 35 шт., кремація трупів загиблих тварин – 

36 шт., повторна вакцинація від сказу – 100 ос., 

евтаназія – 4 ос.

1.2.Придбання шприцемету 

для відлову безпритульних 

тварин

2021-2023 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

150,0 150,0 0,00 0,0 Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не 

передбачено

(назва міської цільової програми)

Звіт про виконання програми

І квартал 2021 року

Термін реалізації програми: 2021-2023 роки

1. Виконання заходів Програми

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму: від 24.12.2020 №38

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

«Житомирська міська об'єднана територіальна громада – дружня до тварин» на 2021-2023 роки
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2. Забезпечити 

надання 

ветеринарних 

послуг

2.1.2.1.Придбання апарату 

ультразвукового 

дослідження та рентген 

апарату тощо

2021-2023 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР, ГО

800,0 300,0 0 0 Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не 

передбачено

3. Забезпечити 

належні умови 

діяльності 

підприємства

3.1.Капітальний ремонт 

частини приміщення КП 

"Центр захисту тварин" 

Житомирської міської ради 

за адресою: м. Житомир вул. 

С.Параджанова, 87

2021-2023 УКБ ЖМР, 

КП "Центр 

захисту 

тварин" 

ЖМР

Міська цільова 

Програма 

"Будівництво 

(реконструкція

, капітальний 

ремонт) 

об`єктів 

комунальної 

власності 

Житомирської 

міської ОТГ на  

2021-2023 

роки"

0 0 0

4. Забезпечити 

створення та 

утримання 

інфраструктури 

для вигулу 

власницьких 

собак та 

проживання 

вуличних 

тварин

4.1. Догляд та утримання 

вигульних зон та 

тренувально-вигульних 

майданчиків для 

власницьких собак

2021-2023 УОЗ ЖМР,    

КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

Суму буде 

визначено за 

результатами 

експлуатації 

Суму буде 

визначено 

за 

результата

ми 

експлуатаці

ї 

0 0 Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не 

передбачено.

4.2.Облаштування 

спеціалізованих місць для 

годування безпритульних 

тварин

2021-2023 КП «Центр 

захисту 

тварин» 

ЖМР

240,0 75,0 0 0 Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не 

передбачено.
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5. Інформування 

населення 

Житомирської 

міської ОТГ 

щодо гуманного  

поводження з 

тваринами 

через різні 

канали 

комунікації

5.1.Розробка та 

впровадження навчальних 

проєктів у дошкільних та 

загальноосвітніх закладах 

щодо гуманного поводження 

з тваринами

2021-2023 УОЗ ЖМР, 

Управління 

освіти ЖМР, 

КП "Центр 

захисту 

тварин" 

ЖМР, ГО

80,5 25,0 0 0 Кошти на виконання даного заходу в бюджеті не 

передбачено.

7585,8 2535,1 523,1 20,6Всього:


