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УКРАЇНА

Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Житомирська область
Хорошівський район
Р І Ш Е Н Н Я № 30
від 23 лютого 2018 року
Про очищення смт.Іршанськ
від бродячих собак
Розглянувши скарги від мешканців селища про те, що на території
селища участилися випадки нападу на мешканців (в основному на дітей)
бродячих собак , кількість яких дійшла до критичного.
Виконавчим комітетом Іршанської селищної ради було розглянуто скарги
громадян селища та прийнято до уваги норми Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження».
Відповідно до норм вищезгаданого Закону мають бути розроблені плани
заходів на всіх рівнях починаючи з державного, обласного, районного 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 дійсно 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 також розносять інфекції .
Враховуючи вищезазначене, визнано ситуацію в селищі критичною, а тому
з метою захисту в подальшому громадян селища від нападу бродячих собак
та недопущенню розвитку епідемії сказу серед бродячих собак, дотримання
належного санітарно-гігієнічного 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 диких тварин, проводити очищення від бродячих собак і котів ,
керуючись ст.ЗЗ п.б.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , ст.16 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1.Надати дозвіл на здійснення робіт по очищенню селища від бродячих собак
лісомисливському товариству «Лісомир» та завідуючому господарством
адміністративно - господарського відділу Денисенку А.Л.
протягом 2018
року.
2.1ршанській селищній раді укласти договір на здійснення робіт
по
очищенню селища від бродячих собак з лісомисливським товариством
«Лісомир».
3.Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому
Каленську O.A.

