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Про очищення селища Власівка 

від безпритульних тварин 

 

Розглянувши чисельні скарги від громадян селища щодо загрози нападу 

безпритульних собак на мешканців селища, враховуючи велику чисельність 

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

погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, відповідно 

до норм Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

мають бути розроблені плани заходів на всіх рівнях починаючи з державного, 

обласного та закінчуючи місцевими рівнями щодо утримання безпритульних 

тварин і будівництво притулків для них. Це питання потребує певного часу та 

значного фінансового забезпечення. Сьогодні неконтрольована чисельність 

бродячих собак створює проблему у селищі. Популяція бродячих собак 

збільшується в чисельності в місцях проживання людей. Мають місце випадки 

нападу на людей (в основному дітей) бездомними собаками, які розносять 

інфекції. Ситуація в селищі на даний час критична, а тому з метою захисту в 

подальшому громадян селища від нападу безпритульних тварин та 

недопущенню розвитку епідемії сказу серед бродячих собак, дотримання 

належного санітарно-гігієнічного стану в селищі, запобіганню і поширенню 

інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, дотримуючись норм ст.ст.30, 

33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» відносно 

надання користувачам мисливських угідь права регулювати чисельність 

безпритульних тварин, проводити очищення від бродячих собак території міст, 

селищ, сіл, керуючись ст.16 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійно діючих комісій селищної ради, 

Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Надати виконкому Власівської селищної ради дозвіл на здійснення 

робіт по очищенню селища від бродячих собак шляхом укладення договору з 

Світловодською районною організацією «Українського товариства мисливців 

та рибалок». 

 



ПРОЕКТ 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища (голова комісії депутат О.А.Кіндра). 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Бабаченко 

 


