
Додаток 1 до Положення про 
громадський бюджет (бюджет участі) у 
місті Чернігові

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові 

на 2018 рік та список мешканців міста Чернігова, які підтримують
цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

Примітка: пункти, зазначені „ *” є обов ’язковими для заповнення!

1.* Назва проекту (не більше 15 слів): СТЕРИЛІЗАЦІЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує тип проекту): 
проект: Х малий ЕИ великий

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Новозаводський та Деснянський райони м. Чернігова

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ОБ'ЄДНАННЯ ЗАХИСТУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН 
"ЩАСЛИВА ДОЛЯ" м. Чернігів, вул. П'ятницька, буд. 70, корп. 3, кв. 3

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Проектом СТЕРИЛІЗАЦІЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
передбачено протягом 12-ти місяців проведення комплексу заходів, які враховують закони 

екології, що спрямовані на зниження чисельності безпритульних тварин у місті Чернігові.
У 2018 році ми плануємо стерилізувати 1300 ( одну тисячу триста) безпритульних тварин.

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб ’єкт, який 
може бути потенційним виконавцем проекту):

Україна інтегрується у Європейський простір. Розвиток процесу усвідомлення громадянським 
суспільством проблем захисту довкілля набуває сьогодні особливого значення. Стратегією 
розвитку міста Чернігова до 2020 року заплановано створення у місті комфортних умов для 
жителів та розвиток туризму.

Але у нашому місті не розроблено на сьогодні жодної "працюючої" програми, яка б сприяла 
зменшенню чисельності безпритульних тварин. Тому лише стерилізація фактично майже 8 років 
скорочує неконтрольований приріст безпритульних тварин.

Однією з нагальних екологічних та соціальних проблем місцевої громади є велика кількість 
безпритульних тварин у місті. Їхня наявність у місті становить загрозу здоров'ю та життю 
городян, призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя 
мешканців і гостей міста.

У Чернігові існує тривожна епізоотична ситуація щодо сказу. Розповсюдження хвороби



пов’язано з особливостями природних умов регіону, а саме з наближенням до міста
середовища проживання диких тварин -  переносників інфекції, особливо червоної лисиці. У таких 
умовах безпритульні тварини стають сполучною ланкою між сказом у диких тварин і 
захворюваннями людей. Ефективні заходи розв'язання проблеми безпритульних тварин повинні 
бути спрямовані на вирішення причини проблеми -  надмірної чисельності тварин. Дана проблема 
у свою чергу викликана неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин та низькою 
культурою поводження з домашніми тваринами. Цей проект базується на методах регулювання 
чисельності безпритульних тварин, встановлених Законом України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження».

Ефективність передбачених заходів підтверджено практичним досвідом їх реалізації у 
багатьох країнах, зокрема східноєвропейських країнах -  членах ЄС (Польща, Румунія, Словаччина 
Прибалтійські країни та інші). Позитивний досвід проведення стерилізації безпритульних тварин є 
в України (м. Одеса).

Маючі багаторічний досвід роботи з безпритульними тваринами у  м. Чернігові ми 
плануємо проектом СТЕРИЛІЗАЦІЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
виконати завдання - зниження чисельності безпритульних тварин шляхом проведення 

заходів для їхньої стерилізації: відлов тварин, стерилізація, післястерелізаційна 
перетримка, пошук можливої сім'ї для безпритульної тварини.
У 2018році ми плануємо стерилізувати 1300 ( одну тисячу триста) безпритульних 
тварин.

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 
о б ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не 
зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Окрім основної діяльності по проекту, яка спрямована на стерилізацію безпритульних тварин, 
проводимо консультативну роботу з власниками домашніх тварин м. Чернігова щодо стерилізації 
їх тварин. Надаємо пільги при сплаті вартості стерилізації та кастрацій тварин 
( за домовленістю з клініками-партнерами). Проводимо пропаганду важливості стерилізації тварин 
для містян шляхом розміщення соціальної реклами на сітілайтах міста.

Залучення ресурсів для виконання проекту з місцевих джерел (пожертвування громадян та 
представників місцевого бізнесу у вигляді кормів для тварин та благодійних внесків).

Також у зоомагазинах нашого міста проходить безстрокова акція "Добрий покупець". У 
спеціальних боксах покупці залишають корм, препарати від паразитів для безпритульних тварин, 
що перебувають на післястерилязаційних перетримках. Більша частина зоомагазинів та 
ветеринарних клінік міста розповсюджує інформацію про діяльність ГО "ЩАСЛИВА ДОЛЯ" та 
поширює інформацію про доцільність стерилізації тварин.

Орієнтовний графік роботи з 10:00 до 22:00 
Тел. диспетчера: 063-92-300-30 
Запис на стерилізації: 063-180-38-22 
Форма користування: безкоштовна

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна 
мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; 
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 
вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами реалізації завдання)
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Основна мета реалізації проекту: покращення відповідного санітарно-
екологічного та епізоотичного стану на території м. Чернігова;
- зменшення соціального конфлікту між людьми та безпритульними тваринами шляхом 
зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях м. Чернігова гуманними методами 
(шляхом їх стерилізації).
Проблема:
велика чисельність безпритульних тварин на вулицях нашого міста, які неконтрольовано 
розмножуються та можуть становити небезпеку для людей.
Рішення:
збільшення кількості стерилізацій безпритульних тварин.
За 12-ть місяців 2016 р. діяльності ГО "ЩАСЛИВА ДОЛЯ" силами волонтерів було 

стерилізовано 722 безпритульних тварини на суму 176 тис. 159 грн. 65 коп. Наші можливості 
зростають, все більше пересічних громадян хоче допомагати, але власними силами ми не у 
змозі назбирати стільки коштів, скільки потрібно щоб оплатити послуги ветеринарних клінік. 
ЗАВДЯКИ ФІНАНСУВАННЮ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ МЕНШЕ НІЖ ЗА П'ЯТЬ МІСЯЦІВ 
2017 р. МИ СТЕРИЛІЗУВАЛИ 452 ТВАРИНИ НА СУМУ 126 тис.682 грн.30 коп.
Наразі, у нас є близько 20 волонтерів, які допомагають у відлові тварин, транспортуванні їх 
до ветеринарних клінік, доставці їх на післястерилізаційні перетримки, перетримують тварин 
після операції у себе вдома та на подвір'ї. Ми співпрацюємо на договірній основі з 
ветеринарними клініками м. Чернігова. Також в організації є головний бухгалтер, який на 
волонтерських засадах веде бухгалтерську та податкову звітність.
Пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 
вплине на подальше життя мешканців - стерилізація зменьшить кількість безпритульніх 
тварин м. Чернігова, оскільки тварина не зможе більше розмножуватися. Завдяки цьому 
зростання числа безпритульних тварин значно зменшиться та будуть створені умови для 
подальшого скорочення популяції, а як результат - підвищення безпеки та комфортності 
проживання у м. Чернігові. Зниження соціальної напруги між захисниками, опікунами тварин, 
та їхніми супротивниками. Покращення екологічного стану та епізоотичної ситуації у 
м. Чернігові.
Основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання - 
усі групи населення м. Чернігова, (керівництво міста, пересічні громадяни, екологи, 
захисники тварин).

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
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Складові завдання
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн

1. Оплата праці волонтера Вклад організації

2.Оплата оренди приміщення на період після 
стерилізаційної перетримки тварин волонтерами

Вклад організації

3.Годування тварин на період післястерелізаційної 
перетримки

Вклад організації

4. Транспортування тварин з місця відлову до ветклініки, 
а потім до місця післястерелізаційної перетримки

Вклад організації
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5.Кліпсування тварин (таким чином можна зрозуміти, що 
собака вже стерилізована)

Часткова оплата партнерів

6. Оплата ветеринарних послуг Часткова оплата партнерів

7. Пропаганда важливості стерилізації тварин для містян 
шляхом розміщення соціальної реклами на сітілайтах 
міста, видавництво буклетів

Вклад організації, 
часткова оплата партнерів,

8. Стерилізація собаки (сука) 300 тварин по 440 грн.* 132000

9. Кастрація собаки (кабель) 100 тварин по 240 грн.* 24000

10. Стерилізація кішки 900 тварин по 230 грн.* 207000

РАЗОМ: 363000

11. Фінансовий вклад організації в оплату стерилізацій 
безпритульних тварин завдяки благодійним внескам

вклад організації 75000

Ф ІН А Н С У В А Н Н Я  З ГР О М А Д С Ь К О ГО  Б Ю Д Ж Е Т У
М . Ч Е Р Н ІГО В А  РАЗОМ:

288000

*Ціна за надані послуги є середньостатистичною, так як вартість стерилізації залежить від 
багатьох факторів: вага тварини, вагітність, витрати наркозу, загальний стан та вік тварин, 
наявність хвороб.
9.* Список із підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 
списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно 
додати оригінал списку у  паперовій формі).

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників З М І, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
kuzva.zoomaqazin@mail.ru для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси \А /........
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради),
вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Ін ш і додатки (якщо стосується):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?

Фотографії на 11-ти аркушах додаються.
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ПЕРЕСІЧНІ ГРОМАДЯНИ, ЯКІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ У СТЕРИЛІЗАЦІЇ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН



ВІДЛОВ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК



ЗАСОБИ ДЛЯ ЛОВЛІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН



КЛІПСАТОР ТА КЛІПСИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В УХО СТЕРИЛІЗОВАНИМ
СОБАКАМ



СУПРОВІД ВОЛОНТЕРОМ БЕЗПРИТУЛЬНОЇ ТВАРИНИ У КЛІНІЦІ

ЮНІ ВОЛОНТЕРИ ВІДВІДУЮТЬ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН НА 
ПІСЛЯСТЕРИЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТРИМКАХ



КОШКОЛОВКИ ДЛЯ ЛОВЛІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДИКИХ КІШОК



КЛІТКИ, В ЯКИХ ПЕРЕТРИМУЮТЬСЯ БЕЗПРИТУЛЬНІ ТВАРИНИ

ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ



АКЦІЯ "ДОБРИЙ ПОКУПЕЦЬ", ЯКА ПРОХОДИТЬ В ЗООМАГАЗИНАХ МІСТА



ПРОПАГАНДА СТЕРИЛІЗАЦІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ



ПРОПАГАНДА СТЕРИЛІЗАЦІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ


