
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 2022 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
66 

 

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

 

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

Стерилізація тварин незахищених верств населення 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип 

проекту): 

проект:   + малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Все місто 

 

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

Вул. В.Дрозда 20а, КП «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин» ЧМР 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Стерилізація тварин, які належать або знаходяться на утриманні: 

-  Осіб з інвалідністю І і ІІ групи; 

- Малозабезпечених сімей; 

- Багатодітних сімей; 

- Сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю; 

- Учасників бойових дій; 

- Сім’ях загиблих учасників АТО/ООС; 

- Пенсіонерів, що отримують пенсію в розмірі, що не перевищує двох 

прожиткових мінімумів станом на 01.01.2022 року, для осіб, які втратили 

працездатність. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, 

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Мета проекту: 

Стерилізація домашніх тварин, що належать або знаходяться на утриманні: 
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осіб з інвалідністю І і ІІ групи;малозабезпечених сімей;багатодітних сімей ;сімей, в 

яких виховуються діти з інвалідністю (при наявності посвідчення);учасників бойових 

дій (при наявності посвідчення); сім’ях загиблих учасників АТО/ООС; пенсіонерів, що 

отримують пенсію в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів станом на 

01.01.2022 року, для осіб, які втратили працездатність. 

               Послуга зі стерилізації надається за письмовою заявою  власника/утримувача 

тварини. 

За цим проектом стерилізації підлягають тварини які досягли 2-х місячного віку і не 

мають фенотипічних ознак породності.   

Транспортування тварини забезпечує власник/утримувач,  тварини.   

Очікувані результати:  

- Зменшення кількості незатребуваних тварин, які здебільшого стають 

безпритульними (потомство від домашніх тварин); 

- Покращення якості життя домашніх тварин, що утримуються вищезгаданими 

особами; 

- Підвищення рівня соціальної відповідальності серед населення загалом і 

незахищених верств населення зокрема; 

- Зменшення потоку тварин, що поповнюють лави безпритульних. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин 

роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 

які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

       Результати від реалізації даного проекту будуть корисні всім жителям міста. 

Категорії мешканців міста Чернігова, які зможуть стерилізувати власну тварину 

наступні:  

- Особи з інвалідністю І і ІІ групи ( при наявності посвідчення); 

- Малозабезпечені сім'ї (при наявності діючої довідки); 

- багатодітні сім'ї (при наявності посвідчення); 

- Сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю (при наявності посвідчення); 

- Учасники бойових дій (при наявності посвідчення); 

- Сім’ї загиблих учасників АТО/ООС (при наявності посвідчення); 

- Пенсіонерів, що отримують пенсію в розмірі, що не перевищує двох 

прожиткових мінімумів станом на 01.01.2022 року, для осіб, які втратили 

працездатність.  (при наявності довідки Пенсійного фонду України про розмір 

пенсії). 

 

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)   

Робота Ветеринарно-стерилізаційного центру значно зменшила в місті кількість 

безпритульних тварин, левова часка зграй, що проживають на території міста 
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стерилізовані, щеплені від сказу, не розмножуються і не мігрують містом, але ситуація 

з безпритульними все ще залишається гострою, в зв’язку з тим, що на вулицю 

систематично викидають приплоди від домашніх тварин. Знайти перетримку підсосним 

кошенятам та цуценятам вкрай важко, через особливі складнощі з їх вигодовуванням. 

Шістдесят відсотків таких тварин гине, незважаючи на всі старання небайдужих людей. 

      Крім того, тим хто виживає потрібно шукати родину і такі пошуки позбавляють 

шансів на адопцію тих, хто з’явився на вулиці раніше. 

     Проект, що дозволить людям, які люблять тварин, можливо навіть врятували з 

вулиці, але в силу життєвих обставин не можуть відповідально контролювати процес їх 

розмноження та прилаштування отримати допомогу в стерилізації, а значить значно 

зменшити потік молодняка, що поповнює лави безпритульних і зводить нанівець 

велику частину роботи стосовно регулювання чисельності. 

     Проект принесе користь як власникам, які отримають більш здорових тварин і не 

будуть позбавлятися від небажаного потомства, так і сусідам та оточуючим, які будуть 

позбавлені постійних тічок (а значить агресії і міток) в безпосередній близькості від 

свого житла, а також суспільству загалом в розрізі картини споглядання сотень 

викинутих тварин і перспектив їх майбутнього пересування вулицями міста, якщо не 

вдасться знайти їм родину. 

 

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

вартість)  431 тварини 

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1.Вартість медикаментів для проведення кастрації 

тварини  (собаки/кота) середньою вагою 10-12 кг 
298,62*431=128705,22 

2.Прямі витрати на проведення  кастрації тварини  

(собаки/кота) середньою вагою 10-12 кг 

159,90*431=68916,90 

 

3.Загальновиробничі витрати  на проведення кастрації 

тварини  (собаки/кота) середньою вагою 10-12 кг 
86,06*431=37091,86 

4.Адміністративні витрати на проведення кастрації 

тварини  (собаки/кота) середньою вагою 10-12 кг 

 

59,00*431=25429,00 

5.Амортизація 91,11*431=39268,41 

РАЗОМ: 299411,39 

 

9.* Список з 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 
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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 ЗМІ, з метою 

обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

……………………………………………...…    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

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. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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