
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
«Стерилізація безпритульних тварин-основний метод контролю їх кількості.»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ”, який вказує розмір 
витрат):

□  великий малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Місто Вінниця

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

ГО "Звичка оберігати'* з залученням ветзакладів міста.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
•  • •  •  •  ___ •  •В економічно розвинених країнах відмовилися від простого вилову і умертвіння 

безпритульних тварин, тому що даний спосіб виявився малоефективним. Одним з 
основних методів боротьби з безпритульними тваринами є їх стерилізація. Вважаємо, 
що стерилізація тварин хоча не повністю вирішить проблему безпритульності, але 
зробить вагомий крок до її рішення, значно скоротивши їх кількість. Наш проект 
передбачає стерилізацію безпритульних кішок по м. Вінниця.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований: запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше ж иття мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб 'єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку 
«Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ):

Проблема безпритульних тварин залишається досить актуальною в нашому місті. 
В 2017 році був реалізований проект по стерилізації безпритульних кішок»Не будь 
байдужим,стерилізуй тварину,припини ріст безпритульності»

.За умовами проекту було стерилізовано 500 кішок,що на наш погляд явилось 
досить вагомим показником. Адже безпритульні ряди зменшились на 2500 .По 
статистиці одна кішка в рік народжує біля 10 кошенят. Жителі міста досить активно 
допомагали в реалізації проекту.Але 500 кішок явилось досить малим показником для
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нашого міста. Виходячи з кількості смітників, а їх в нашому місті 320 і враховуючи те, 
що на кожному смітнику живе щонайменше чотири кішки. То виходить, що тільки на 
смітниках проживає близько 1 280 кішок. Велика кількість безпритульних кішок ще 
мешкає у дворах і та підвальних приміщеннях. По нашим підрахунках ця кількість 
досягає4000.Ряди безпритульних постійно збільшуються домашніми тваринами,яких 
просто викинули з дому. Ми успішно розпочали зменшувати ряди обездолених 
тварин.Але про те що неодмінно потрібно продовжувати розпочату справу свідчать 
безперервні дзвінки небайдужих людей з проханням допомогти в стерилізації.Ми 
зробили крок вперед так давайте будемо її продовжувати. Ми хочемо, щоб Вінниця 
була європейським містом, чистим, красивим, квітучим. Так, як в “Стратегії розвитку 
міста до 2020 року” наше місто буде “SMILE CITY”, вважаємо що вирішеня проблеми 
безпритульних тварин також сприятиме цьому. ГО “Звичка оберігати"разом з 
ветеринарною клінікою «Чотири лапи» 2015 року проводить акцію під назвою “Я 
допомагаю тваринам! Я за гуманне регулювання кількості безпритульних тварин.” З 25 
листопада 2015 року нами стерилізовано більше 120 кішок . Стерилізація проводиться 
за рахунок благодійних внесків від продажу іграшок-кішок, які ми шиємо своїми 
руками а також вставках кішок,де «Звичка оберігати» являється постійним учасником.

Як свідчить практика, зменшення числа безпритульних тварин відбувається 
поступово, протягом декількох років.Тому досить важливо не зупинятись,а 
продовжувати далі. Успіх реалізації програми багато в чому залежить від рівня 
свідомості громадян, їх поваги до прав тварин.Під час реалізації минулого проекту 
переконались в тому,що свідомість наших громадян на жаль ще не належному 
рівні.Просвітниька діяльність являється також одним із основних факторів при 
реалізації майбутнього проекту.

Наша мета — скорочення кількості безпритульних тварин. Вирішуючи проблему 
безпритульних тварин сьогодні, ми сприяємо значному

скороченню їх кількості в майбутньому, адже від однієї тварини щорічно 
народжується близько 10 кошенят. Гуманний шлях вирішення цієї проблеми сприятиме 
відродженню духовності нашого міста.

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Однією з бід, які роблять жителів міст нещасними, по даним соціологів, є безпритульні 
тварини. Скорочення кількості безпритульних тварин задовільнить різні верстви 
вінничан.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. За допомогою проекту ми значно зменшимо кількість безпритульних тварин.
2. Під час реалізації проекту ми будемо проводити просвіту населення що до 

користі і необхідності стерилізації..
3. Стерилізованим тваринам легше знайти власників, що також сприятиме 

скороченню їх кількості на вулицях міста.
4. Щеплення проти сказу, обробка проти паразитів кожної стерилізованої тварини 

сприятиме покращенню їх зовнішнього вигляду, і в загальному санітарного 
стану міста.

5. Під час реалізації проекту ми продовжимо створювати базу данних 
стерилізованих тварин та опікунів-волонтерів.



6. Гуманний шлях вирішення проблеми позитивно вплине на моральний стан 
городян та сприятиме росту рівня духовності.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Оваріогістеректомія кішок, 500 голів 125 000

2. Щеплення проти сказу, 500 голів 25 000

3. Протипаразитарна обробка тварини, 500 голів * 10 000

4. Транспортні витрати 5 000

5. Витрати на інформаційну підтримку проекту 5 000

6. Спорядження для відлову тварин 12 000

7. Пластикові бокси для транспортування тварин, 5 
шт.

1 500

8. Відлов та перетримка у післяопераційний період 9 500

ВЛАСНІ КОШТИ*: 
РАЗОМ:

7 000

200 000

* Власні кошти плануємо отримати від реалізації іграшок-кішок, які ми шиємо своїми 
руками, проведення благодійних ярмарок, благодійних внесків та за підтримки клініки 
“Чотири лапи”.
9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати 
таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки {необхідно додати оригінаї 
списку у  паперовій формі).

10.Контакгні 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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
travel@fimiradio.net (Бедраківська Валентина) для зазначених виит<а тгіш>й . / 1

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адресі
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених 

вище цілей.
Примітка:

З
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Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
II. Інші додатки (якщо необхідно):

детальну інформацію про діяльність ГО "Звичка оберігати" та хід акції «Я допомагаю 
тваринам. Я за гуманне регулювання чисельності безпритульних тварин» можна 
отримати відвідавши нашу сторінку на ГасеЬоок: ГО "Звичка оберігати";

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище 4г 4г Контактні дані Підпис***

1. Бедраківська 
Валентина 
Анатоліївна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

e-mail: travel@firmradio.net 
Т— І— г

(

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

т 1--- 1--- г

___ і__ !__ I______L
I I I I I I

і і і і і і і і
2. Очеретяна Вікторина 

Василівна
Поштова адреса: (21036), м. Вінниця,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

І І І І І І І І

1 1
1 1

і і і і і і і і
3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул.______, буд.____кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту
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Додаток
до Форми проекту

Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)

Назва проекту .

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних 
даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист 
персональних даних" від 01.06.2010 року №2297-УІ. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.
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