ПРОЕКТ доопрацьовано 11.05.2017р.

Про хід виконання у 2016 році Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради               від 03 лютого 2016 року № 268-VII
 
Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у              м. Одесі на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 03 лютого 2016 року № 268-VII, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2016 році Програми охорони тваринного світу та регулювання  чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 268-VII, надану департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
 
Міський голова                                                                              	Г. Труханов 
 
Керуюча справами                                                                          	О. Оніщенко 


Вик.: Касько Т.В. 724-33-24
         (Лейдениус Г.В. 724-33-24)

Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 
№

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2016 році Програми охорони тваринного світу та регулювання  чисельності безпритульних тварин у м. Одесі
 на 2016-2021 роки

Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки затверджена рішенням  Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року  № 268-VII (далі – Програма).
Основною метою Програми є вжиття заходів з охорони тваринного світу, створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин. Програма базується на ідеї стерилізації безпритульних собак за принципом «відлов-стерилізація-випуск», що забезпечує поліпшення епізоотичного та епідеміологічного стану міста. 
Виконання заходів із регулювання чисельності безпритульних тварин здійснювалось муніципальною службою відлову безпритульних тварин комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив»               (далі – служба відлову безпритульних тварин).
Програма реалізовувалася у співпраці з громадськими організаціями. Так, у 2016 році за участю представників громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, органів внутрішніх справ та департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради відбулось п’ять засідань круглих столів, на яких розглядалися питання щодо гуманного ставлення і виключення фактів жорстокого поводження з безпритульними тваринами.
 Виконання Програми здійснювалось головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. 
 Обсяги фінансування, передбачені Програмою на 2016 рік за рахунок бюджету м. Одеси, склали 2 190,0 тис.грн, фактично виконано та касові видатки (освоєно) –  1 855,2 тис.грн, у тому числі:
1. Закупівля додаткового автотранспорту, обладнання та необхідного устаткування.
На виконання заходу Програмою передбачено фінансування у сумі 250,0 тис.грн.
Для оптимізації роботи транспорту служби відлову безпритульних тварин у 2016 році придбано обладнання, а саме: трекер Piligrim PL – 250U; навігатор Garmin nivi 42 із системою відеоспостереження DVR KIT на загальну суму 65,2 тис.грн.
. 
Впровадження контролю в режимі реального часу і відпрацювання оптимальних маршрутів пересування та перенаправлення потоку транспорту дозволило зменшити пробіг транспорту служби відлову безпритульних тварин та підвищити ефективність використання рухомого складу.

2. Придбання корму для тварин з метою надання допомоги притулку тварин.
На виконання заходу Програмою передбачено фінансування у сумі 150,0 тис.грн.
З метою надання допомоги благодійній установі «Притулок для захисту і допомоги тваринам» з придбання кормів для годування безпритульних тварин, що утримуються в карантинному відділенні та тих, що перебувають у період їх післяопераційної реабілітації, здійснено закупівлю кормів загальною масою 3 360 кг, які використані за призначенням у повному обсязі.
За рахунок коштів бюджету міста Одеси для реалізації заходу за звітний період фактично профінансовано 150,0 тис.грн.

3. Придбання для тварин вакцин проти сказу, лікарських препаратів із метою надання допомоги притулку тварин.
На виконання заходу Програмою передбачено фінансування у сумі 100,0 тис.грн.
Для реалізації заходу проведена закупівля вакцин проти сказу у кількості 2 604 шт. на загальну суму 100,0 тис.грн.
Результатом виконання заходу є поліпшення епізоотичного, епідеміологічного, екологічного та санітарного стану міста шляхом  виведення хворих тварин, які переносять небезпечні інфекційні захворювання. На сьогодні переважна більшість тварин щеплені від сказу. 

4. Придбання транквілізаторів та дезінфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин. 
На виконання заходу Програмою передбачено фінансування у сумі 150,0 тис.грн.
Виконання заходу у звітному році не здійснювалось у зв’язку із залишком транквілізаторів та дезінфікуючих засобів, придбаних комунальним підприємством «Центр екологічних проблем та ініціатив» у 2015 році. 

5. Проведення заходів з відлову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин.
На виконання заходу Програмою передбачено фінансування у сумі            1 540,0 тис.грн,  видатки профінансовані у повному обсязі – 1540,0 тис.грн. 
За    звітний     період     службою     відлову     безпритульних     тварин

 відпрацьовано 1 164 заявки мешканців міста, за якими відловлено 2 327 голів безпритульних тварин. За звітний період повернуто в колишнє середовище проживання 1706 голів стерилізованих, щеплених від сказу і клінічно здорових безпритульних тварин. 
Робота служби відлову безпритульних тварин транслювалася в новинах телерадіокомпаній міста.
Результатом виконання заходу є зменшення чисельності безпритульних тварин, поліпшення естетичного вигляду м. Одеси.

Інформацію про виконання Програми наведено у додатку.




Керуюча справами 						            	О. Оніщенко



Додаток 
до інформації 
до Програми

Інформація 
про виконання  Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності 
безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки за 2016 рік

	Найменування відповідального виконавця Програми:

 -  департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

2.  Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми:
 -  департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. 

Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї: 
рішення Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 268-VII «Про затвердження Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки»

№
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),  
тис.грн
Бюджетні призначення (з урахуванням змін) тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн

Охорона тваринного світу, створення більш комфортних умов для
життя  людей та  гуманного середовища для існування тварин
1.
Закупівля додаткового автотранспорту, обладнання та необхідного устаткування

2016-2018
Департамент
екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради,
КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»
Усього, в т.ч.:
250,0
250,0
65,2
65,2





бюджет м. Одеси
250,0
250,0
65,2
65,2

№
з/п
Перелік заходів 
Програми

Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),  
тис. грн
Бюджетні призначення (з урахуванням змін) тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн

2.
Придбання корму для тварин із метою надання допомоги притулку тварин

2016-2021
Департамент
екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради,
 КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»

Усього, в т.ч.:
150,0
150,0
150,0
150,0





бюджет м. Одеси
150,0
150,0
150,0
150,0

3.
Придбання для тварин вакцин проти сказу, лікарських препаратів з метою надання допомоги притулку тварин

2016-2021
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради,
КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» 
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0





бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0

4.

Придбання транквілізаторів та дезінфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень із виявлення інфекційних захворювань тварин

2016-2021
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, 
КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» 
Усього, в т.ч.:
150,0
150,0
0,0
0,0





бюджет м. Одеси
150,0
150,0
0,0
0,0

5.
Проведення заходів із відлову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин

2016-2021
КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» 
Усього, в т.ч.:
1 540,0
1 540,0
1 540,0
1 540,0





бюджет м. Одеси
1 540,0
1 540,0
1 540,0
1 540,0

Разом за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
2 190,0
2 190,0
1 855,2
1 855,2


бюджет м. Одеси
2 190,0
2 190,0
1 855,2
1 855,2

Усього за Програмою
Усього, в т.ч.:
2 190,0
2 190,0
1 855,2
1 855,2


бюджет м. Одеси
2 190,0
2 190,0
1 855,2
1 855,2


 
 


