
  

Додаток № ____ 

до рішення Ірпінської міської ради 

від ________________№_________ 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ «Служба захисту та лікування тварин» КП «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради Київської області  

    

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1.Це Положення визначає порядок організації та діяльність відділу «Служба захисту 

та лікування тварин» (далі – «Відділ») КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради Київської області. 

1.2. Відділ діє на засадах законності та гуманізму, дотримуючись норм права, 

передбачених Конституцією України, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,  

Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», 

наказами Держпродспоживслужби України, Правилами благоустрою м. Ірпінь, 

розпорядженнями місцевих органів влади та іншими нормативно - правовими актами. 

1.3.Відділ «Служба захисту та лікування тварин» КП «Контроль благоустрою 

міста» підпорядковується начальнику КП «Контроль благоустрою міста». 

1.4.Відділ утворюється для проведення стерилізації тварин, яких утримують 

громадяни, підприємства, установи та організації, належного поводження з домашніми 

тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій міста Ірпеня та виконанням 

вимог ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил благоустрою міста 

Ірпеня.  

1.5.Відділ забезпечується відповідною матеріально-технічною базою, інженерно-

технічним персоналом, згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

 ІІ. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ Є:  

  

2.1. Контроль за дотриманням ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження» та 

Правил благоустрою міста Ірпеня, з метою проведення стерилізації тварин, яких утримують 

громадяни, підприємства, установи та організації, належного поводження з домашніми 

тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій міста Ірпеня.   

  

  ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ «СЛУЖБА ЗАХИСТУ ТА ЛІКУВАННЯ ТВАРИН» 

  

3.1 Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:  

- регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх вилову, стерилізації, 

кастрації;  

- забезпечення населення висококваліфікованою, спеціалізованою ветеринарною 

допомогою та зниження захворювання серед тварин, а також надання різноманітних послуг 

підприємствам, установам, організаціям і приватним особам; 

- забезпечення широкої пропаганди знань та санітарної культури серед власників 

тварин та населення. 

- пошук нових власників та влаштування безпритульних тварин; 

- евтаназія тварин за ветеринарними показниками; 



- розроблення пропозицій щодо змін та доповнень до правил, положень, нормативно-

правових документів у сфері утримання, захисту та поводження з домашніми та 

безпритульними тваринами; 

- закупівля, заготівля, збереження лікарських препаратів, лікарських форм; реалізація 

лікарських засобів, кормів та кормових добавок, медичного обладнання, інструментарію та 

супутніх зооветеринарних товарів; 

- проведення консультацій стосовно утримання тварин та поводження з ними; 

- моніторинг фауни м. Ірпінь (в т.ч. безпритульних тварин) та ступеня їх здоров’я, 

складання прогнозу ситуації та надання практичних рекомендацій; 

- участь у проведенні загальноміських протиепізоотичних заходів 

- внесення пропозицій щодо покращення екологічної ситуації в місті до органів 

місцевого самоврядування; 

- участь у проведенні загальноміських протиепізоотичних, протиепідемічних та інших 

заходів; 

- проведення консультацій, що стосуються утримання та поводження з тваринами; 

- організація та функціонування служби із збирання трупів тварин та інших тваринних 

біологічних відходів; 

- надання фізичним, юридичним особам послуг з кремації, утримання праху тварин у 

колумбарії на об’єкті міського кладовища для тварин на договірних засадах; 

- організація, участь, створення та облаштування місць, зон для вигулу тварин та 

майданчиків для дресирування тварин; 

- розроблення та запровадження просвітницьких проектів у навчальних закладах щодо 

гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження 

 

3.2. Відділ «Служба захисту та лікування тварин» має право:  

- одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих 

органів влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 

інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на нього завдань;  

- брати участь у проведенні спільно з працівниками державного контролю перевірок 

територій та об’єктів населеного пункту щодо додержання підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження» та Правил 

благоустрою міста Ірпеня; 

- скликати та проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу.  

  

                                         ІV. СТРУКТУРА ТА ВЗАЄМОДІЇ  

  

4.1. Відділ «Служба захисту та лікування тварин» очолює начальник відділу «Служба 

захисту та лікування тварин» КП «Контроль благоустрою міста», який призначається на 

посаду і звільняється з посади начальником КП «Контроль благоустрою міста». 

4.2. Відділ «Служба захисту та лікування тварин» має у своєму складі:  

- Начальника відділу; 

- інспектор; 

- ловець. 

Штатна чисельність працівників Відділу визначається начальником Відділу та 

затверджується начальником КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради 

Київської області.   

4.3. Начальник Відділу «Служба захисту та лікування тварин»:   

- здійснює керівництво діяльністю Відділу;  

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань; 

- визначає ступінь відповідальності працівників Відділу;  



- затверджує функціональні обов’язки працівників Відділу;  

- надає пропозиції щодо поліпшення роботи Відділу.  

 

V. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ   

 

5.1. Працівники Відділу забезпечуються відповідним посвідченням, затвердженим 

печаткою Ірпінської міської ради. 

5.2. Працівники Відділу мають право:  

- виконувати роботи по проведенню стерилізації безпритульних тварин та організаційні 

заходи щодо стерилізації тварин, яких утримують громадяни, підприємства, установи та 

організації надавати інші послуги за договорами. 

- розробляти власними силами калькуляції на виконання робіт по проведенню 

стерилізації, утримання та лікування тварин в притулку та погоджувати з управлінням 

інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства Ірпінської 

міської ради. 

- надавати пропозиції, та складати адмінпротоколи щодо відповідальності власників 

тварин за порушення правил утримання собак і котів в м. Ірпінь. 

- вимагати від громадян і організацій усунення порушень Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження». 

- тимчасово ізолювати домашніх тварин у примусовому порядку, якщо домашня 

тварина є небезпечною для оточуючих, а у разі виявлення обставин, що можуть загрожувати 

життю та здоров'ю оточуючих, передавати тварин спеціалізованим організаціям для 

подальшого лікування чи умертвіння. 

- надавати пропозиції, виконувати роботи по захисту тварин від жорстокого 

поводження та створенню комфортних умов співіснування людей і тварин в м. Ірпінь.  

- проводити просвітницькі роботи серед населення з питань утримання тварин шляхом 

випуску друкованих видань (довідників, буклетів, проспектів та ін.), участь в 

інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової 

інформації. 

- виносити попередження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, власникам приватних будинків, окремим громадянам за наявності 

порушень, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій Відділу;            

- встановлювати їм строки усунення виявлених недоліків або припинення дій;           

- викликати керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, що розташовані на території міста, окремих громадян, власників житлових   

будинків для дачі пояснень про порушення, вимагати від них письмової або усної 

інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків;   

- заявляти клопотання до начальників управлінь, Ірпінської міської ради, її 

виконавчим комітетом, міського голови та інших посадових осіб про прийняття відповідних 

рішень, якщо порушення набувають систематичного характеру або несуть загрозу 

навколишньому середовищу;   

- залучати в установленому законом порядку фахівців та спеціалістів органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з 

керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції; 

- звертатись до органів поліції, прокуратури, суду для вирішення питань, віднесених 

цим Положенням до повноважень Відділу з приводу забезпечення належного утримання 

тварин;  

- одержувати від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб 



інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на Відділ завдань, не пізніше 

як у п’ятиденний термін з дня надання запиту;   

- скликати у встановленому порядку наради у межах своєї компетенції;  

- здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України. 

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ  

  

6.1. Працівники Відділу «Служба захисту та лікування тварин» несуть відповідальність 

за:  

6.1.1 невиконання завдань, покладених на Відділ; 

6.1.2 за неякісне та несвоєчасне виконання службових обов’язків;  

6.1.3 за порушення правил поведінки та обмежень, передбачених законодавством  

України;  

6.1.4 за порушення Закону України «Про заходи запобігання і протидії корупції».  

6.2.Контроль за діяльністю працівників Відділу здійснюється в порядку, 

передбаченому законодавством. 

6.3.Нагляд за додержанням і застосуванням законів працівниками Відділу «Служба 

захисту та лікування тварин» здійснюється в порядку, визначеному Конституцією і 

Законами України. 

            
VІI.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

  

7.1. Відділ утримується за рахунок коштів КП «Контроль благоустрою міста» та 

міського бюджету.  

7.2. Реорганізація та ліквідація Відділу «Служби захисту та лікування тварин»                               

КП «Контроль благоустрою міста» здійснюється на підставі наказу керівника КП 

«Контроль благоустрою» та рішення Ірпінської міскої ради Київської області. 

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться згідно чинного законодавства 

України. 

 

В.о. міського голови – секретар ради     А.В. Попсуй 


