
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 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
91 

 

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

 

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

Чіпування домашніх та безпритульних тварин. Крок до гуманност. Крок до 

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

витрат): 

видатки:   х поточні      
  

  капітальні          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Все місто 

 

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

м.Чернігів, вул. В.Дрозда 20а 

 

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

Чіпування тварин — це розповсюджена практика більшості західних країн. Вона 

дозволяє ідентифікувати домашніх улюбленців і, таким чином, контролювати їх 
власників – аби ті не викидали тварин на вулицю.  

У Чернігові Правилами утримання собак та котів передбачена обовязкова рєєстрація 
чотирилапих. 

 

 

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

який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Чіпування аобо електронна ідентифікація тварин – це імплантація під шкіру тварини 

мікрочіпу, який містить у собі унікальний п’ятнидцятизначний номер. Цей номер 

закріплюється за твариною індивідуально і залишається за нею протягом всього життя. 

Чіпувати можна собак, котів, птахів, сільськогосподарських тварин тощо. 

Тварин чіпують з кількох причин. Перша – аби її можна було ідентифікувати, якщо 

вона загубиться. Крім того, сьогодні у більшості випадків не можливо вивезти тварину 

за кордон, якщо їй не вживлений чіп. 



Також чіпування виключає, що Вашу тварину переплутають з чиєюсь. Ще одна 

причина – участь у виставках. Аби тварина могла це робити, вона обов’язково повинна 

бути чіпована, а її номер – занесений у родовід. 

Якщо ж ви слідкуєте за здоров’ям свого улюбленця і водите його до ветеринара, то чіп 

дозволить клініці простіше вести облік. У деяких закладах історії хвороби тварини і 

профілактичних заходів мають ті ж номери, що і номер мікрочіпу. 

Чіп не дозволяє відслідковувати переміщення тварини. У ньому не закладена така 

функція. 

Пристрій маленький, пасивний і інформацію з нього можна зчитати лише за допомогою 

сканера. 

Мікрочіп, на якому і записана інформація, знаходиться в середині капсули, остання – 

розміром з рисове зернятко (довжина 12мм, діаметр – 2,1мм, вага 0,6г). Капсула 

зроблена зі спеціального скла, яке не відторгає організм тварини. З часом вона обростає 

його тканинами, за рахунок чого не мігрує тілом. Інформацію з нього зчитують за 

допомогою спеціального сканера. 

Чіпування являє собою імплантацію капсули з мікрочіпом під шкіру тварини (не варто 

плутати цю процедуру з вживленням кліпси у вухо безпритульним собакам). Як 

правило, роблять це через одноразовий аплікатор, схожий на шприц. Власне, для 

тварини за відчуттям введення чіпу, те саме що і ін’єкція. Чіп вводять в область холки 

(місце між лопатками чотирилапого). 

Чіпувати тварин можна в будь якому віці, оскільки вік не впливає на 

прийняття/неприйняття організмом капсули, а також на її місце розташування. 

 

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)  

Проект дасть мождивість безкоштовно чіпувати власницьких та безпритульних собак. 

Чіпування дасть змогу контролювати власників і буде спонукати їх до більш 

відповідального ставлення до своїх домашніх улюбленців, що, в свою чергу, зробить 

більш комфортним життя інших людей, які проживають поруч з господарями і 

тваринами. 

 

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)   

Реалізація даної проектної пропозиції дасть можливість заохотити людей до 

добровільної рєєстрації своїх домашніх тварин, що значно полегшить перехідний 

період до обов’язкової реєстрації. Він допоможе в процесі оперативного знаходження 

власників загубленої/залишеної/викраденої тварини. Також його реалізація дасть 

можливість хоча б частково контролювати процес перетворення домашніх тварин на 

безпритульних. Виявити випадки безвідповідального ставлення до утримання тварин. 

 



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

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Придбання сканерів 8800,00 

2. Послуги ветеринара 31720,00 

3. Придбання чіпів (1550шт.) 209480,00 

ПДВ 50000,00 

РАЗОМ: 300000,00 

 

У суму вартості придбання чіпів входить вартість інʼєкторів. 

Чіпування тварини, привезеної власником здійснюється за бажанням власника. 

Завдання передбачає чіпування безпритульних собак та котів, та собак та котів 

привезених власником.  

 

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 

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  

kpsteptopets@ukr.net   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): 


