
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив їй. Вінниці 
у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не бічьиіе 15 слів):
Не будь байдужим-стерилізуй тварину,припини ріст безпритульності.

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

□  великий X 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. Автори 
проекту розуміють, що стерилізація тварин не вирішить проблему безпритульності 
повністю, але впевнені у тому, що впливаючи на причину, а не наслідки, можливо досягти 
значних успіхів та зробити вагомий внесок у скорочення кількості тварин, що живуть на 
вулиці. Наш проект передбачає стерилізацію тварин, що належать соціально-незахищеним 
верствам населення та безпритульних кішок у 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 життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб 'скт, 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 є досить актуальною в нашому місті. Притулку для 
кішок у Вінниці не існує. На стерилізацію кішок (безоплатну або пільгову) з бюджету 
міста коштів не виділяється. Ринкова вартість стерилізації кішки на теперішній час 
складає близько 350-550 гривень, для пенсіонерів та інших представників соціально- 
незабезпечених верств населення така вартість не під силу. Тому ці 
поповнення лав безпритульних. Підрахунком безпритульних кіш
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займався. Але виходячи з кількості смітників, а їх в нашому місті близько 320. І 
враховуючи те, що на кожному смітнику живе щонайменше чотири кішки. То виходить, 
що тільки на смітниках проживає близько 1 280 кішок. А скільки їх в мешкає в наших 
дворах та підвалах нікому невідомо. Це питання потребує невідкладного вирішення, так 
як вже через рік їх чисельність збільшиться в десятки разів. Голодні, знедолені, вони 
наповнюють наші вулиці, що відображається на естетичному вигляді міста та на 
душевному стані вінничан, які до них не байдужі.
Ми бачимо Вінницю європейським містом - чистим, красивим, квітучим. Однією з ознак 
цивілізованого міста є відсутність безпритульних тварин. У “Стратегії розвитку міста до 
2020 року” наше місто буде “SMILE CITY”, вирішення проблеми безпритульних тварин 
сприятиме цьому.
ГО “Звичка оберігати” проводить акцію під назвою “Я допомагаю тваринам! Я за гуманне 
регулювання кількості безпритульних тварин”. За поточний рік нами стерилізовано 
більше 50 тварин, переважно кішок. Стерилізація проводиться за рахунок благодійних 
внесків від продажу іграшок-кішок, які ми шиємо своїми руками, проведення благодійній 
лотереї на виставці кішок та за підтримки клініки “Чотири лапи”. Але за певної 
матеріальної підтримки ми зможемо стерилізувати значно більшу кількість безпритульних 
тварин нашого міста.
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 20 цуценят або кошенят. Кішки, як біологічний вид, досить швидко 
відтворюються завдяки ряду особливостей: статева зрілість може наступати у віці від 4 

місяців, народжують до 4разів на рік, кількість кошенят у одному виводку в середньому 
біля 4. (від 1 до 8). Вагітність триває 2 місяці. Тобто у віці старше 6 місяців кішка може 
народити кошенят. Від однієї особини за 5 років можна отримати до тисячі нащадків. 
Гуманний шлях вирішення цієї проблеми сприяє відродженню духовності нашого міста.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Малозабезпечені верстви населення - власники безпорідних тварин, опікуни 
безпритульних тварин.
Програма має бути спрямована на популяризацію стерилізації не племінних тварин, 
надання допомоги у стерилізації тварин опікунам безпритульних тварин та соціально- 
незахищеним верствам населення.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1. За допомогою проекту ми зменшимо кількість безпритульних тварин.
2. Під час реалізації проекту ми встановимо реальний масштаб проблеми.
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 нроекгу ми створимо базу даних стерилізованих тварин та 
опікунів-волонтерів.

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

2



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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн.

Оваріогістеректомія кішок, 500 голів 160 000 грн.

Щеплення проти сказу, 500 голів 25 000 грн.

Протипаразитарна обробка тварини, 500 голів 10 000 грн.

Витрати на інформаційну підтримку проекту 2 400 грн.

Бокси для транспортування, 4 шт. 1 600 грн.

РАЗОМ: 199 000 грн.

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 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):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси : 
travel@firmradio.net для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси......... ''.ггг. гтуг.—
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографіяЛ", які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

1-фото стерилізованих кішок.

(Боковий доступ та внутрішкірний шов при стерелізації безпритульних кішок досить зручний. 

Потребує мінімального післяопераційного догляду та немає серед ускладнень гриж.)

2-бланк заяви на стерилізацію тварини

3-товарний чек на виконання послуги

З
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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** Контактні дані Підпис***

1. Бедраківська 
Валентина Анатоліївна

Поштова адреса:
____ ТУ*. ггп о

/У  У /
E-mail:

№
тел.:

срія та 
№ паспорт

гт.І І І І І І

J____І____І____І____І____І____L

2. Очеретяна Вікторина 
Василівна

Поштова адреса

E-mail:

№
тел.:

Серія та 
№ паспорт

І І І І І І І І

І__ І__ 1__ І__ І__ І__ І__ L
3. ^Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,

вул.______, буд.____кв._______

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№ паспорт

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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З&МКА О Б Е Р ІГ А Т И

Президенту ГО «Звичка оберігати» 

Бедраківській В.А.

(ПІП)

(адреса)

(контактний телефон)

ЗАЯВА

я,_____________________
(ПІП)

опікуюсь безпритульною твариною:

(вид, кличка, вік, масть, місцезнаходження)

Прошу Вас забезпечити стерилізацію даної тварини в межах акції "Я 

допомагаю тваринам! Я за гуманне регулювання чисельності безпритульних 

тварин!". З умовами ознайомлена (-ний) і погоджуюсь.

Післяопераційний догляд гарантую.

Тварина знаходиться за адресою:_____________________________________

дата підпис


