
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 381 

 

21 грудня 2018 року    21 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами в Лука-Мелешківській сільській об'єднаній територіальній 

громаді на 2019-2023 роки 

 

З метою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 

2019-2023 роки, керуючись Законами України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,, сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами в Лука-Мелешківській сільській об'єднаній територіальній 

громаді на 2019-2023 роки».(додається) 

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених на виконання 

«Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 

в Лука-Мелешківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2023 

роки» (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (Юрченко В.В.) та з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (Кириленко В.А.) 

 

 

Сільський голова                                                                  Володимир Сич 
 

 

 

 



 Затверджено 

 рішенням Лука-Мелешківської 

сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

від 06.03.2019 № 381 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН 

ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ 

В ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ НА 2019-2023 РОКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами в Лука-Мелешківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2019-

2023 роки (далі – Програма) передбачається проведення комплексу управлінських, 

економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних 

тварин в Україні гуманними методами.  

Нормативно - правове регулювання Програми здійснюється відповідно до 

Законів України  «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 

367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», 

ветеринарно-санітарними вимогами до утримання тварин у притулках, затвердженими 

наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438, 

Положенням про притулок для тварин, затвердженим наказом Державного комітету 

ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439. Програма враховує та сприяє у 

реалізації пріоритетних напрямків  Програми соціального та економічного розвитку.  

 

РОЗДІЛ ІІ. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА 

Ставлення населення до "братів наших менших" визначає рівень гуманності 

суспільства. Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без 

сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного 

поводження з тваринами є однією з них. 

У 2006 році Верховна Рада ухвалила Закон України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», що забороняє жорстоке поводження з тваринами й 

передбачає гуманні способи регулювання їхньої кількості, як і в країнах Євросоюзу, а в 

2017 році – ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження гуманного ставлення до тварин». Проте ухвалення законів, що цілком 

відповідають світовим стандартам, на жаль, не позбавило населені пункти області від 

наявності безпритульних тварин та ганебних фактів жорстокого поводження з ними – 

що негативно впливає на формування іміджу України та її регіонів  перед іноземними 

партнерами та потенційними інвесторами. 

Оскільки одна нестерилізована самка здатна приносити, у середньому, 10 цуценят 

на рік, із кожним роком на  вулицях міст і сіл з’являються сотні нових безпритульних 

тварин. 

Поширення безпритульних тварин призводить до погіршення санітарно-

епідеміологічної ситуації на місцях (бездомні тварини є однією із загроз 

розповсюдження сказу й інших захворювань),  якості життя населення, благоустрою 

населених пунктів і створює інші проблеми для людини. 

Існуюча практика регулювання чисельності безпритульних тварин в Україні  є 

неприпустимою з етичної та правової точки зору і служить джерелом постійної 

соціальної напруги. Тому вирішення даної проблеми вимагає принципово іншого 

підходу, з урахуванням сучасних, біологічно ефективних, технологій контролю 

популяції безпритульних тварин та дотримання вимог чинного законодавства України.  



Масове відловлювання та відстрілювання собак миттєво призводить до сплеску 

їх народжуваності.  

Вбивство тварин не вирішує проблеми епізоотичного контролю та ефективного 

регулювання їх чисельності, а його моральний та гуманний аспекти викликають 

численні і закономірні протести мешканців регіону – оскільки негативно впливають на 

виховання дітей та молоді, порушують загальні принципи гуманізації та високої моралі 

здорового некриміналізованого суспільства, суперечать чинному, гармонізованому із 

європейським, законодавству України та  європейському вектору розвитку України. 

В свою чергу масова стерилізація дозволяє поступово зменшити кількість 

безпритульних тварин на вулицях. Впровадження саме такого методу дасть свою 

ефективність і у зниженні використання коштів бюджету ОТГ для вирішення цієї 

проблеми.  Додатковою перевагою такого підходу є можливість взяти під контроль 

епідеміологічну ситуацію в Лука-Мелешківській ОТГ, адже кожна стерилізована 

тварина в обов`язковому порядку вакцинується від сказу. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. 

МЕТА ПРОГРАМИ 

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 

в Шполянській міській об'єднаній територіальній громаді  на 2019-2023 роки 

розроблена з метою створення ефективного, дієвого, економічно вигідного, суспільно 

прийнятного цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин 

гуманним методом на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду. 

Метою Програми також є забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя і належного благоустрою, забезпечення громадського спокою та 

сприятливого морального клімату у суспільстві, донесення до суспільної свідомості 

стандартів гуманного поводження із тваринами,  закладення підґрунтя для розвитку 

цивілізованої і гуманної місцевої спільноти. 

 

РОЗДІЛ ІV. 

ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

Використання сучасних технологій контролю популяції безпритульних тварин, 

розроблених із врахуванням біологічних моделей життєвого циклу тваринної популяції, 

дозволить поступово, але надійно  знизити чисельність безпритульних тварин, оскільки 

стерилізація унеможливлює їх подальше розмноження, а також взяти під контроль 

ситуацію із ризиком виникнення епізоотій, особливо таких небезпечних захворювань, 

як сказ. 

Методи Програми є етичними і гуманними, що дозволяє розраховувати на її 

широку соціальну підтримку. Впровадження Програми стане не лише ефективним  

вирішенням проблеми поводження з безпритульними тваринами, але й демонстрацією 

можливості впровадження передових європейських практик у вирішенні  важливих  

соціальних проблем. 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ V. 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

1. Створення стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового 

утримання) для тимчасового утримання тварин на період стерилізації, карантину, 

вакцинації проти сказу.  

2. Впровадження системи  гуманного вилову, масової стерилізації та вакцинації, 

реєстрації та обліку безпритульних тварин із подальшою передачею їх  новим 

власникам або  поверненням до ареалу попереднього перебування, а саме: 

- відлов безпритульних тварин; 

- карантинування виловлених тварин на спеціально обладнаних майданчиках (5 

діб, згідно норм Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"); 

- стерилізація тварин (10 днів – мінімальний  період для реабілітації за умов 

використання під час операцій звичайного шовного матеріалу, або 2 доби – за умов 

використання під час операцій шовного матеріалу, що саморозсмоктується і не 

потребує зняття); 

- вакцинація тварин проти сказу; 

- ідентифікація та реєстрація тварин; 

- прилаштування (пошук нових господарів) або повернення стерилізованих та 

щеплених тварин на попереднє місце проживання. 

3. Запровадження моніторингу ситуації із безпритульними тваринами, створення 

системи обліку тварин. 

4. Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо 

необхідності дотримання правил утримання і поводження з домашніми тваринами, 

необхідність стерилізації домашніх тварин, недопущення викидання їх на вулицю та 

жорстокого поводження із тваринами (домашніми та безпритульними) та 

відповідальність за порушення закону. Висвітлення проблемних питань поводження з 

тваринами у ЗМІ, поширення просвітницької інформаційної продукції.  

 

РОЗДІЛ VІ. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми сприятиме: 

- зниженню чисельності безпритульних тварин на вулицях; 

- забезпечення контролю чисельності безпритульних тварин; 

- захисту життя і здоров'я населення від ризиків, що виникають у результаті 

хвороб,  що переносяться тваринами; 

- забезпеченню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації, запобіганню 

виникненню та поширенню серед тварин хвороб, у т. ч. небезпечних для людини; 

- зниженню витрат на епідеміологічні заходи та лікування населення; 

- вихованню підростаючого покоління у дусі гуманного та відповідального 

ставлення до життя людини і тварин, оточуючого світу загалом; 

- забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо 

регулювання чисельності безпритульних тварин; 

- зниженню рівня конфліктних ситуацій, пов’язаних із тваринами; 

- забезпеченню спокою у суспільстві, підвищення рівня безпеки та комфорту 

проживання, поліпшенню благоустрою; 



- зростанню іміджу Лука-Мелешківської ОТГ, як прогресивної та перспективної 

території для іноземних партнерів та потенційних інвесторів. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VIІ. 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  загального та 

спеціального фондів місцевих бюджетів, коштів за угодами про соціальне партнерство 

між органами місцевого самоврядування та сільськогосподарськими 

товаровиробниками, власних коштів суб’єктів господарювання, коштів міжнародної 

технічної допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. 

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час 

складення проектів місцевого бюджету на відповідний рік. 

РОЗДІЛ VIІІ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Реалізацію заходів Програми здійснює орган  місцевого самоврядування в межах 

повноважень. 

Участь у реалізації заходів Програми та контролю за її реалізацією беруть 

неурядові громадські об’єднання та організації. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                      Б.І.Августович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до рішення 21 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 
№381 від 06.03.2019 року 

Порядок використання коштів, передбачених на виконання Програми 

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Лука-

Мелешківській сільській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2023 роки  

 

Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті 

об'єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми «Регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Лука-Мелешківській 

сільській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2023 роки» (далі – Програма). 

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів виконання заходів Програми є 

Лука-Мелешківська сільська рада.  

1.3. Для виконання заходів Програми головний розпорядник бюджетних коштів 

може включати до своєї мережі одержувачів бюджетних коштів (комунальні 

підприємства, службу автомобільних доріг тощо). 

1.4. Обсяг видатків встановлюється рішенням Лука-Мелешківської сільської ради 

про бюджет на відповідний рік. 

1.5. Фінансування заходів Програми здійснюється Лука-Мелешківською 

сільською радою відповідно до помісячного розпису видатків. 

Використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми  

1. Для виконання заходів Програми бюджетні кошти спрямовуються на: 

- виявлення та облік безпритульних тварин на території громади; 

- відлов, стерилізація та повернення на попереднє місце проживання 

безпритульних тварин; 

- інформаційно-просвітницькі заходи щодо гуманного поводження з 

безпритульними тваринами, пропагування стерилізації домашніх тварин, 

тощо; 

- надання необхідної допомоги безпритульним тваринам (лікування,  

вакцинація);  

- передачу трансфертів іншим бюджетам та одержувачам бюджетних коштів для 

співфінансування робіт та виконання спільних заходів.  

2.Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є 

нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність 

згідно з чинним законодавством України. 

3.Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

4.Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Б.І.Августович 

 



Додаток 3 

до рішення 21 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№381 від 06.03.2019 року 

 

Основні вимоги до стерилізаційно-карантинних пунктів (притулків для  

тимчасового утримання тварин) 

Стерилізаційно-карантинний пункт – це комплекс, що складається з: 

- майданчика (з вольєрами для тимчасового утримання і карантинування тварин на 

термін від відлову до стерилізації та вакцинації),  автотранспорту (з обладнанням для 

відлову) та стаціонарного приміщення (з медичним обладнанням для стерилізації та 

вакцинації),  

- майданчика (з вольєрами для тимчасового утримання і карантинування тварин на 

термін від відлову до стерилізації та вакцинації), автотранспорту (з обладнанням для 

відлову) та мобільного стерилізаційно-карантинного пункту  (спеціалізованого 

автотранспорту для перевезення необхідного обладнання і надання первинної допомоги 

тваринам, забезпеченого можливістю проведення хірургічних операцій зі стерилізації 

та вакцинації тварин), 

- майданчика (з вольєрами для тимчасового утримання і карантинування тварин на 

термін від відлову до стерилізації та вакцинації) та автотранспорту (з обладнанням для 

відлову) - за умови здійснення стерилізації і вакцинації тварин на базі місцевої 

ветеринарної клініки, умови якої дозволяють забезпечити якісне здійснення цих 

маніпуляцій та забезпечення ветеринарного нагляду за тваринами. 

 

1. Організаційне забезпечення роботи стерилізаційно-карантинного 

пункту 

1.1. Обладнання карантинного майданчика для тимчасового утримання 

тварин   

Площа карантинного майданчика для тимчасового утримання тварин  

обраховується, виходячи із місцевої потреби у стерилізації і вакцинації тварин, 

враховуючи, що площа вольєру для утримання 1 тварини має складати  3 м2.  

Карантинний майданчик  має включати 3 окремих, ізольованих від інших, вольєри 

для ізолятора для утримання відловлених тварин із підозрою на захворювання на сказ). 

Обладнання та устаткування карантинного майданчика: 

- огороджена територія (мінімум 100 м2), поділена на секції у 3 м2 - вольєри, кожен із 

яких забезпечено будкою, дахом, дерев’яним настилом та посудом для води та їжі; 

- господарське приладдя (лопати, відра для сміття, тачка для вивозу сміття). 

1.2. Обладнання автотранспорту (з обладнанням для відлову та  

забезпеченням ПММ) 
Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен відповідати 

наступним вимогам: 

- бути технічно справним; 

- бути укомплектованим засобами для безпечного відлову тварин та поводження із 

ними: рушницею для застосування медикаментозного методу відлову, петлями для 

утримання тварин; 



- бути укомплектованим ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної 

допомоги, затверджений ветеринарним лікарем пункту; 

- бути укомплектованим набором переносних кліток  для безпечного 

транспортування тварин;   

- підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ній могли вільно 

переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні клітки,  що мають 

бути добре закріплені, аби не хитатися під час руху автомобіля, та відповідати вимогам 

стандартів та іншої технічної документації; 

- бути обладнаним природною вентиляцією та безпечним для тварин; 

- на кузові автомобіля містити маркування з назвою і телефонним номером 

організації, що проводить вилов тварин. 

1.2. Обладнання приміщення стаціонарного стерилізаційно-карантинного 

пункту:  

Площа стерилізаційно-карантинного пункту (пристосованих існуючих  

приміщень, новобудов) – мінімум 20 м2. У приміщенні має бути забезпечено    наявність 

електрики, водогону та зливової каналізації; приміщення складається з операційної на 

один стіл, складу, пральної-дезинфекційної, санвузла, роздягальні,  адміністративного 

приміщення, кімнати для відпочинку). Обладнання та устаткування стаціонарного 

стерилізаційно-карантинного пункту: 

- меблі та обладнання (шафи для зберігання медикаментів та звітності, стільці, 

диван,  холодильник, сантехніка, вогнегасник вуглекислотний),  

- обладнання для операційної (хірургічний стіл, набір хірургічних інструментів, 

стерилізатор хірургічних інструментів, лампа бактерицидна, електронні ваги для 

визначення кількості анестетику для проведення хірургічних втручань, штатив для 

вливань),  

- клітки для транспортування та короткотривалої перетримки відловлених тварин,  

- клейматор або кліпсатор для візуальної ідентифікації оброблених тварин. 

Для забезпечення санітарної  обробки автотранспорту, приміщень та вольєрів 

необхідний дезінфекційний килимок (2 шт.) - для дезінфекції входу у операційну та для  

входу у ізолятор та обприскувач для профілактичної та вимушеної дезінфекції 

автотранспорту, приміщень та вольєрів 

Для ведення єдиної бази тварин, їх обліку та ідентифікації необхідний комп’ютер 

(ноутбук), принтер (для друку реєстраційних карток) та цифровий фотоапарат (для 

фотофіксації тварин). 

1.3. Обладнання мобільного стерилізаційно-карантинного пункту 

Мінімальна площа -  7,5 м2 (мінімальна внутрішня ширина – 2,5 м, мінімальна 

внутрішня довжина – 3,0 м). Необхідне устаткування та обладнання:  

- автономна система електропостачання; автономна система опалення;  

- автономна система водопостачання та водовідведення;  

- меблі (шафи для зберігання інструментарію та ветпрепаратів);  

- міні-холодильник для зберігання ветпрепаратів та вакцини проти сказу та інших 

інфекційних хвороб;  

- електронні ваги для визначення кількості анестетику для проведення хірургічних 

втручань;  

- обладнання для проведення операцій (хірургічний стіл, набір хірургічних 

інструментів);  



- обладнання для дезінфекції (бактерицидна лампа, стерилізатор хірургічних 

інструментів);  

- клейматор або кліпсатор для візуальної ідентифікації тварин (з витратними 

матеріалами). 

1.4. Персонал стерилізаційно-карантинного пункту   
Залежно від частоти потреб у проведенні робіт (сезонно чи постійно), персонал 

стерилізаційно-карантинного пункту  може найматись на роботу на постійній або 

сезонній основі. Штатний розклад формується у залежності від обраного варіанту 

створення стерилізаційно-карантинного пункту: 

- керівник та (або) лікар ветеринарної медицини,  лікар (фельдшер)  водій-ловець, 

ловець-доглядач, за потребою  – охоронець (за умови створення стаціонарного або 

мобільного стерилізаційно-карантинного пункту), 

- керівник,  водій-ловець, ловець-доглядач (за умови здійснення стерилізації і 

вакцинації тварин на базі місцевої ветеринарної клініки).  

 

2. Поточне забезпечення роботи пункту  
1. Медичний інструментарій (набір хірургічних інструментів) – для забезпечення 

здійснення стерилізацій, вакцинацій та надання ветеринарної допомоги.  

1.1. Лікарські засоби: 

- для проведення відлову медикаментозного типу (для седації, необхідної для 

знерухомлення); 

- для проведення стерилізацій. 

До складу кожного набору для стерилізації входить: знеболювальне, препарати для 

седації (каліпсовет, седацил, ксилозин, тіопенат натрію або аналоги), шприци, 

антибіотики місцевого застосування, бинт медичний стерильний, рукавички стерильні 

хірургічні, внутрішньосудинний катетер, шприци 5 та 20 мл, серветки стерильні 

марлеві, пластир бактерицидний, лезо для скальпеля, йоду розчин спиртовий, препарат 

для премедикації, препарат для підтримання серцевої діяльності, гепатопротектор для 

підтримання роботи печінки, хірургічний шовний матеріал, система для інфузних 

розчинів (крапельниця) та розчин натрію хлориду, інше). 

- для проведення евтаназії ІІІ категорії тварин, що можуть піддаватися евтаназії. 

До складу  кожного набору для евтаназії входить: препарат для седації та приспання, 

що виключає будь-які страждання тварини (тіопенат натрію або аналоги), рукавички 

стерильні хірургічні, шприц 5 та 20 мл, розчин натрію хлориду). 

1. 2. Вакцина проти сказу із розрахунку для повного забезпечення запланованих 

тварин, що проходитимуть через дію програми протягом 1 року. 

2. Корми для тварин - для харчування на період карантинування та 

післяопераційної перетримки (сухий корм економ-класу із розрахунку мінімум 0,3 кг 

на тварину на 1 добу).  

3. Витратні матеріали для клейматора (чорнила) або кліпсатора (кліпси) для 

візуальної ідентифікації оброблених тварин. 

4. Дезінфікуючі засоби («Віроцид» або аналоги та обладнання (оприскувач) для 

санітарної обробки, дезінфекції (профілактичної та за потребою) автотранспорту, 

території та приміщень стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового 

утримання тварин).  

5.Антисептичні та миючі засоби для персоналу.  



6. ПММ – обраховується в залежності від плану-графіку виїздів бригади вилову  

стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання тварин). 

7. Запчастини для поточного ремонту авто – обраховується в залежності від стану 

транспорту стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання 

тварин). 

8. Комунальні платежі – обраховуються в залежності від особливостей приміщення 

стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання тварин). 

9. Заробітна плата для персоналу. 

10. Канцтовари, комп’ютерна та оргтехніка - для ведення обліку тварин. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Б.І.Августович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


