
 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
від   22.11.2021                                       м.Кам’янське                               № 490-р      

 

 

 

Про утворення координаційної  

ради з питань захисту тварин  

на території Кам’янської міської 

територіальної громади 
 

 

 

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації політики 

в галузі захисту тварин, забезпечення взаємодії зоозахисників та зооволонтерів 

Кам’янської міської територіальної громади з органами місцевого 

самоврядування, враховуючи звернення гр.Вишневської С.В. (вх. від 14.09.2021 

№В-10006), Регламент виконавчих органів Кам’янської міської ради  

VIII скликання, керуючись пунктом 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Утворити координаційну раду з питань захисту тварин на території 

Кам’янської міської територіальної громади у складі згідно з додатком 1.  

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань захисту тварин 

на території Кам’янської міської територіальної громади (додаток 2). 

3. Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської 

ради забезпечити діяльність координаційної ради з питань захисту тварин  

на території Кам’янської міської територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти  

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Сауся К.В. 

 
 

 

Міський голова                                   Андрій  БІЛОУСОВ 

 



 

 

Додаток 1   

до розпорядження міського голови  

від __22.11.2021__ №_490-р___ 
 

Склад  

координаційної ради з питань захисту тварин  

на території Кам’янської міської територіальної громади 

 

САУСЬ 

Костянтин Вікторович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, голова 

координаційної ради 

ГУРСЬКА 

Марина Гарріївна 

- директор департаменту муніципальних послуг  

та регуляторної політики міської ради,  

заступник голови координаційної ради 

ОСТРОВЕРХ 

Тетяна Костянтинівна 

- 

 

заступник директора департаменту 

муніципальних послуг та регуляторної політики 

міської ради, секретар координаційної ради 

АДАМЦЕВИЧ 

Дмитро Олександрович 

- виконуючий обов’язки начальника Кам’янської 

міської державної лікарні ветеринарної 

медицини (за згодою) 

АРУТЮНОВА 

Тереза Наполеонівна 

-  незалежний волонтер (за згодою) 

БАЛАН 

Людмила Василівна 

- заступник начальника відділу споживчого ринку 

та захисту прав споживачів департаменту 

муніципальних послуг та регуляторної політики 

міської ради 

БІЛЕНКО 

Анжела Вікторівна 

- виконуючий обов’язки начальника  

Кам’янського управління Головного  

управління Держпродспоживслужби 

в Дніпропетровській області (за погодженням) 

БОРСУКОВСЬКА 

Ольга Анатоліївна 

- начальник відділу споживчого ринку та захисту 

прав споживачів департаменту муніципальних 

послуг та регуляторної політики міської ради 

ВИШНЕВСЬКА 

Світлана Володимирівна 

- представник Громадської організації 

«Кам’янське товариство захисту тварин 

«Zоощит»  (за згодою) 
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ГНАТИК 

Роман Андрійович 

- провідний фахівець відділу цивільного захисту 

Кам’янського районного управління Головного 

управління ДСНС України у Дніпропетровській 

області (за погодженням) 

ДРОБОТ  

Вероніка Олександрівна 

- представник Громадської організації 

«Товариство захисту тварин «Вірний друг» 

(за згодою) 

ЙОЛКІН  

Олексій Максимович 

- дільничний офіцер поліції сектору дільничних 

офіцерів поліції відділу превенції Кам’янського 

РУП ГУНП в Дніпропетровській області, 

лейтенант поліції (за погодженням) 

КАСЕНЮК  

Марія Олександрівна 

- голова Громадської організації «Товариство 

захисту тварин «Вірний друг» (за згодою) 

КОНИК 

Ольга Олександрівна 

 виконуючий обов’язки директора Комунальної 

установи «Притулок для тварин» Кам’янської 

міської ради 

КРАВЧЕНКО  

Світлана Юріївна 

- голова Громадської організації «Кам’янське 

товариство захисту тварин «Zоощит» 

(за згодою) 

КРЕМІНЬ  

Володимир Андрійович 

- заступник директора, начальник відділу 

природоохоронних заходів департаменту  

екології та природних ресурсів міської ради 

НІКІТІНА 

Ліна Леонідівна 

- представник Громадської організації 

«Товариство захисту тварин «Вірний друг»  

(за згодою) 

СОТНІК 

Людмила Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу нагляду 

за утриманням об’єктів благоустрою міста 

департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого  

комітету міської ради           Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 



 

 

Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

від _22.11.2021__№_490-р_ 

 

Положення 

про координаційну раду з питань захисту тварин  

на території Кам’янської міської територіальної громади 

1. Загальні положення 

1.1. Координаційна рада з питань захисту тварин на території Кам’янської 

міської територіальної громади (далі – Координаційна рада) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом, що створений для сприяння участі 

громадськості у формуванні та реалізації політики в галузі захисту тварин 

міста, забезпечення взаємодії зоозахисників та зооволонтерів Кам’янської 

міської територіальної громади з органами місцевого самоврядування.  

1.2. Координаційна рада у своїй діяльності керується законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

Кримінальним кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими 

нормативно-правовими актами України, актами міської ради та її виконавчих 

органів з питань захисту тварин, цим Положенням.  

1.3. Координаційна рада виконує функції погоджувального, 

координаційного та консультативного органу. 

1.4. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер. 

1.3. Координаційної рада утворюється та припиняє свою діяльність 

на підставі розпорядження міського голови. 

2. Основні завдання 

Основними завданнями Координаційної ради в межах, що не суперечать 

законодавству є: 

2.1. Сприяння формуванню та реалізації державної політики, підтримка 

громадських ініціатив у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  

та гуманізації суспільства. 

2.2. Сприяння реалізації державних, регіональних і місцевих програм, 

спрямованих на впровадження гуманного поводження з тваринами, у тому 

числі регулювання чисельності домашніх/безпритульних тварин гуманними 

методами. 

2.3. Участь, у порядку, визначеному законодавством України,  

у розробленні проєктів нормативно-правових актів, які приймаються органами 

місцевого самоврядування Кам’янської міської територіальної громади  

та стосуються сфери захисту безпритульних тварин від жорстокого 

поводження. 
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2.4. Сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно  

від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні 

(безпритульні). 

2.5. Участь у виявленні та наданні допомоги тваринам, які її потребують, 

незалежно від того, чиєю власністю вони є, у тому числі безпритульним 

тваринам, тваринам, які загубилися або втратили з будь-яких причин власника, 

а також таким, які знаходяться в екстремальних умовах. 

2.6. Проведення серед усіх верств населення інформаційно-просвітницької 

роботи, спрямованої на виховання гуманного та етичного ставлення до всього 

живого, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища. 

2.7. Здійснення заходів та акцій, реалізація проєктів, спрямованих  

на захист тварин від жорстокого поводження. 

2.8. Розроблення й реалізація власних та спільних програм захисту тварин 

від жорстокого поводження (зокрема, у сфері поводження з домашніми 

тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами), а також 

програм виховання етичного ставлення до всього живого для всіх верств 

населення. 

2.9. Здійснення громадського контролю у сфері захисту тварин  

від жорстокого поводження (у тому числі щодо поводження з безпритульними 

тваринами). 

3. Права 

Координаційна ради має право: 

3.1. Запрошувати посадових осіб органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій 

до участі в засіданнях координаційної ради з правом дорадчого голосу. 

3.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, необхідну  

для виконання покладених на Координаційну раду завдань. 

3.3. Вести пропаганду щодо гуманних методів регулювання чисельності 

безпритульних/домашніх тварин, а також підтримки притулків для тварин  

на території Кам’янської міської територіальної громади. 

3.4. Самостійно планувати свою діяльність і визначати форми, об’єкти, 

суб’єкти та обсяги допомоги. 

3.5. Брати участь у порядку, визначеному законодавством України,  

в розробленні проєктів нормативно-правових актів, які приймаються органами 

місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Координаційної ради 

та питань у сфері поводження з тваринами. 

3.6. Поширювати інформацію, пропагувати мету та основні завдання 

Координаційної ради, у тому числі через засоби масової інформації. 
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3.7. Організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань 

щодо захисту і допомоги безпритульним тваринам та гуманних методів 

регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин. 

3.8. Проводити слухання з суспільно важливих проблем у сфері захисту  

та охорони тварин. 

3.9. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним 

законодавством України. 

4. Обов’язки 

Члени Координаційної ради зобов’язані: 

4.1. Дотримуватись вимог цього положення, рішень Координаційної ради. 

4.2. Брати участь у діяльності Координаційної ради та бути присутніми  

на її засіданнях. 

4.3. Сприяти здійсненню завдань Координаційної ради. 

4.4. Сприяти поширенню інформації про діяльність Координаційної ради. 

4.5. З повагою ставитись до інших членів Координаційної ради, у тому 

числі в мережі Інтернет та ЗМІ. 

4.6. Упроваджувати в життя цілі та завдання Координаційної ради, 

прийняті на загальних зборах. 

4.7. Не виказувати публічну неповагу до членів Координаційної ради  

або її завдань. Така поведінка є підставою для виключення члена зі складу 

Координаційної ради. 

4.8. Член Координаційної ради, який скомпрометував себе діями,  

що суперечать цілям Координаційної ради, або не виконує вимог цього 

положення чи обов’язків члена Координаційної ради, передбачених цим 

положенням, чи рішень, прийнятих Координаційною радою на засіданнях  

або шляхом голосування, може бути виключений зі складу Координаційної 

ради іншими членами ради шляхом голосування простою більшістю голосів 

його членів.  

 4.9. Член Координаційної ради, який не бере участь у роботі 

Координаційної ради протягом одного календарного року, може бути 

виключений з її складу за рішенням її членів шляхом голосування. 

5. Організація роботи 

5.1. Координаційну раду очолює її голова. 

5.2. Координаційна рада діє за принципом самоорганізації. 

5.3. Організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, 

які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 
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5.4. У разі відсутності на засіданні голови Координаційної ради його 

повноваження виконує його заступник. У разі відсутності на засіданні голови  

та заступника Координаційної ради головуючим обирається один із членів 

шляхом голосування.  

5.5. Рішення Координаційної ради, прийняті на засіданні, оформляються 

протоколом, який підписує головуючий та секретар Координаційної ради. 

5.6. Членами Координаційної ради можуть бути громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, та сприяють діяльності, спрямованій на досягнення мети та завдань 

Координаційної ради. 

5.7. Ніхто не може бути примушений до вступу до Координаційної ради. 

Належність чи неналежність до Координаційної ради не може бути підставою 

для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями будь-яких пільг та переваг. 

5.8. Вступ до Координаційної ради здійснюється на підставі письмової 

заяви фізичної особи та рішення загальних зборів членів Координаційної ради, 

яке приймається на найближчому засіданні. Загальні збори  Координаційної 

ради мають право відмовити у прийнятті особи до її складу. У разі якщо 

Координаційна рада прийняла рішення про включення фізичної особи  

до її персонального складу, заступник міського голови за напрямом діяльності 

подає міському голові пропозиції про внесення змін до персонального складу 

Координаційної ради. 

5.9. Усі члени Координаційної ради є рівними в реалізації своїх прав  

та обов’язків. 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Голова Координаційної ради організовує роботу Координаційної ради, 

визначає дату, час і місце проведення її засідання, скликає засідання та головує 

на них, визначає перелік питань, що вносяться на засідання, та формує порядок 

денний засідання. 

6.2. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Координаційної ради  

та протоколів засідань забезпечує її секретар. 

6.3. Впорядкування діяльності Координаційної ради забезпечує 

департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради  

з урахуванням вимог Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради. 
 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого  

комітету міської ради                                              Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 


