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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

Про створення робочої групи по 

розробці Програми 
 

 Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г, та керуючись 

Законами України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про 

тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про 

захист населення від інфекційних хвороб" та ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", у зв’язку з перебуванням великої кількості 

безпритульних тварин на території селища, що у свою чергу призводить до 

погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості 

життя мешканців селища, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними та 

з метою цивілізованого вирішення цих ситуацій шляхом зменшення 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також донесення до 

суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами, 

забезпечення поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в 

селищі назріла потреба в створенні "Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами в смт  Власівка на 2017-2020 роки", 

Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

 1. Розробити "Програму регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами в смт Власівка на 2017-2020 роки". 

2. Затвердити наступний склад робочої групи по розробці "Програми 

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в               

смт Власівка на 2017-2020 роки": 

- Скальський Володимир Анатолійович, член комісії з бюджетно–

фінансових питань – голова робочої групи; 

- Вовк Тарас Васильович, голова комісії з питань промисловості, 

енергетики, місцевого господарства, комунальної власності та реалізації 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 

- Кіндра Олександр Анатолійович, голова комісії з врегулювання  

архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього середовища; 
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- Глинченко Олександр Миколайович, голова комісії з питань законності, 

правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав людини, зв’язків 

з об'єднаннями громадян та реалізації державної регуляторної  політики у сфері 

господарської діяльності; 

- Жарікова Любов Мавліївна, начальник земельно–комунального відділу, 

секретар комісії з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища; 

- Жуковська Тетяна Григорівна, головний бухгалтер – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови комісії з бюджетно–

фінансових питань.  

 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 

 
 


