
  

 Проєкт  

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                            сесія                     скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

 

____________ №_________     

Про створення Комунальної  

установи «Притулок для тварин» 

Кам’янської міської ради 

З метою вирішення питання поводження з безпритульними тваринами                

в місті, враховуючи службові записки департаменту муніципальних послуг                 

та регуляторної політики міської ради (вхід. від 30.07.2020 №12-21/1390,                    

від 12.08.2020 №6/366), відповідно до Закону України «Про захист тварин               

від жорстокого поводження», керуючись п.30 ч.1. ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити Комунальну установу «Притулок для тварин» Кам’янської 

міської ради. 

2. Затвердити положення Комунальної установи «Притулок для тварин» 

Кам’янської міської ради (додається). 

3. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності підписати положення 

Комунальної установи «Притулок для тварин» Кам’янської міської ради. 

4. Доручити керівнику Комунальної установи «Притулок для тварин» 

Кам’янської міської ради здійснити необхідні організаційно-правові заходи 

щодо державної реєстрації новоствореної установи у порядку та строки, 

визначені чинним законодавством. 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради та департамент 

комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав                       

на нерухоме майно міської ради, координацію – на заступника міського голови                   

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сауся К.В. та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради               

Щербатова Д.О., контроль – на постійні комісії міської ради з питань 

законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку 

підприємництва, депутатської діяльності та етики та з питань містобудування, 

архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності.  

 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 

 



 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

Комунальної установи «Притулок для тварин» 

Кам’янської міської ради  

 

Стаття 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальна установа «Притулок для тварин» Кам’янської міської 

ради (далі – Притулок) є комунальною унітарною установою, створеною 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»                

та інших законодавчих актів України. 

1.2. Засновником Притулку є територіальна громада м.Кам’янського в 

особі Кам’янської міської ради (далі – Засновник). Відомості про Засновника: 

код ЄДРПОУ – 24604168, місцезнаходження: майдан Петра Калнишевського, 2, 

м.Кам’янське, 51931. 

1.3. Найменування Притулку. 

Притулок може використовувати як повну, так і скорочену назви:  

 - повна назва – Комунальна установа «Притулок для тварин» Кам’янської 

міської ради; 

 - скорочена назва – КУ «Притулок для тварин» КМР. 

1.4. Місцезнаходженням Притулку є фактичне місце ведення діяльності,  

з якого проводиться щоденне керування діяльністю та здійснення управління                 

і обліку. 

1.5. Притулок є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи 

Притулок набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом 

порядку. 

1.6. Притулок має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та валютні 

(реєстраційні) рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий 

штамп, бланки зі своїм найменуванням та іншими реквізитами юридичної 

особи. 

1.7. У своїй діяльності Притулок керується Конституцією та законами 

України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Кам’янської міської ради, розпорядженнями 

Кам’янського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради, розпорядчими актами виконавчих органів, уповноважених 

Кам’янською міською радою, іншими нормативно-правовими актами та цим 

Положенням. 

1.8. Притулок не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник 

не відповідає за зобов’язаннями Притулку, крім випадків, встановлених 

законодавством. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях 

Притулку, як і Притулок не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.  

 

 

Додаток  

до рішення міської ради                   

від ________ № _________   
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1.9. Притулок має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені 

чинним законодавством України, в тому числі:  

- укладати угоди;  

- набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки;  

- бути позивачем і відповідачем в судах. 
 

Стаття 2 

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИТУЛКУ 

2.1. Метою діяльності Притулку є створення сприятливих умов для 

співіснування людей та тварин у м.Кам'янському, забезпечення здійснення 

контролю за дотриманням Правил утримання тварин, проведення 

просвітницької діяльності щодо гуманного відношення до тварин, регулювання 

чисельності безпритульних тварин. 

2.2. Основними напрямками діяльності Притулку є: 

2.2.1. Надання ветеринарних послуг. 

2.2.2. Надання кінологічних та фелінологічних послуг. 

2.2.3. Забезпечення дотримання Правил утримання домашніх тварин у 

місті Кам'янське. 

2.2.4. Ведення обліку та здійснення контролю за утриманням і 

поводженням з домашніми тваринами у місті Кам'янське; 

2.2.5. Здійснення контролю щодо запобігання жорстокого поводження з 

домашніми та дикими тваринами, що утримуються в умовах неволі у місті 

Кам'янське. 

2.2.6. Регулювання кількості безпритульних тварин у місті Кам'янське 

гуманними засобами. 

2.2.7. Впровадження принципів гуманного та етичного ставлення до 

тварин у місті Кам'янське. 

2.2.8. Проведення реєстрації та обліку собак, котів, які утримуються. 

2.2.9. Ведення реєстру кінологічних, фелінологічних та інших 

підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з розведенням, 

вирощуванням, утриманням та утилізацією померлих тварин. 

2.2.10. Ведення загальної електронної бази домашніх тварин у місті 

Кам'янське. 

2.2.11. Здійснення вилову та тимчасової ізоляції тварин. 

2.2.12. Проведення перевірок з метою контролю за дотриманням 

громадянами, підприємствами, установами, організаціями Правил утримання 

домашніх та диких тварин. 

2.2.13. Проведення всебічного моніторингу з усіх напрямків, що пов’язані 

з тваринами: збір, аналіз та обробка даних про кількість, склад, місця 

дислокації, тощо. 

2.2.14. Надання інформаційно-консультативних послуг з питань, що 

стосуються утримання та поводження з тваринами. 

2.2.15. Оприлюднення інформації про загублених та знайдених тварин на 

офіційній web-сторінці Притулку. 

2.2.16. Співробітництво з організаціями, установами, підприємствами з 

питань, пов'язаних з діяльністю Притулку.  
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2.2.17. Організація, проведення та прийняття участі у проведенні 

конференцій, зустрічей, виставок, науково-практичних семінарів за основними 

напрямками діяльності. 

2.2.18. Впровадження інформаційно-просвітницьких заходів, взаємодій з 

засобами масової інформації та проведення всебічного моніторингу з усіх 

напрямків діяльності, пов'язаних з утриманням тварин у місті. 

2.2.19. Сприяння обміну досвідом, методичними напрацюваннями та 

інформацією між навчальними, науковими, практичними закладами України та 

зарубіжних країн, стажування спеціалістів, участь у конференціях. 

2.2.20. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення 

з питань утримання тварин шляхом випуску друкованих видань (довідників, 

буклетів, проспектів та інше), участь в інформаційних компаніях та культурно-

масових заходах за основними напрямками діяльності Притулку. 

2.2.21. Надання послуг з утилізації та захоронення померлих тварин. 

2.2.22. Прийом платежів від населення за надані Притулком послуги, 

роботи. 

2.2.23. Реалізація програми капітальних інвестицій, пов'язаних із 

створенням нових об'єктів або реконструкцією, розширенням та технічним 

переобладнанням наявних засобів та інших необоротних матеріальних активів. 

2.2.24. Створення механізму системного контролю за здійсненням 

організації поховання тварин, недопущення самовільного поховання тварин і 

надання ритуальних послуг. 

2.2.25. Вирішення відповідно до закону питання про відведення 

земельних ділянок для організацій місць поховань (кладовище, крематорій, 

колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховань 

тварин). 

2.2.26. Моніторинг безпритульних тварин та надання практичних 

рекомендацій. 

2.2.27. Участь у проведенні загальноміських протиепізоотичних заходів. 

2.2.28. Реалізація рішень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення 

екологічного, протиепізоотичного, санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення міста в межах своєї компетенції. 

2.2.29. Розробка та подання до органів місцевого самоврядування 

пропозицій щодо вдосконалення роботи Притулку. 

2.2.30. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт. 

2.2.31. Здійснення діяльності, пов’язаної із придбанням, перевезенням, 

зберіганням, обліком, використанням, знищенням наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів. 

2.2.32. Тимчасове утримання опікунських тварин. 

2.2.33. Підтримання належного санітарного стану та благоустрою міста. 

2.2.34. Створення центру каністерапії. 

2.2.35. Створення кінологічного та науково-дослідницького центру. 

2.2.36. Адопція безпритульних тварин новим власникам. 

2.2.37. Готельні послуги для тварин. 
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2.3. Притулок може здійснювати інші види діяльності, не заборонені 

законодавством України. У разі, коли необхідний вид діяльності потребує 

відповідного дозволу, сертифікації або ліцензії, Притулок отримує їх у 

встановленому чинним законодавством порядку.  
 

Стаття 3 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРИТУЛКУ 

3.1. Притулок має право: 

3.1.1. Планувати свою діяльність згідно із цим Положенням та рішеннями 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

3.1.2. Визначати самостійно в межах своєї діяльності взаємовідносини з 

юридичними та фізичними особами. 

3.1.3. Здійснювати господарську діяльність згідно з законодавством 

України та цим Положенням. 

3.1.4. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення 

Притулку. 

3.2. Притулок зобов'язаний: 

3.2.1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства 

України, рішень Кам’янської міської ради, розпоряджень Кам’янського 

міського голови, рішень виконавчого комітету Кам’янської міської ради, 

розпорядчих актів виконавчих органів, уповноважених Засновником, інших 

нормативно-правових актів та цього Положення. 

3.2.2. Забезпечувати виконання робіт (надання послуг) відповідно до 

цього Положення в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам 

та укладеним договорам. 

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових 

платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з 

законодавством України. 

3.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та 

виділених бюджетних коштів. 

3.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, 

правил та норм охорони праці, техніки безпеки. 

3.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Притулку. 

3.2.7. Здійснювати своєчасні розрахунки з працівниками Притулку та 

вживати заходи з удосконалення оплати праці з метою посилення 

матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так 

і у загальних підсумках роботи Притулку. 

3.2.8. Безперешкодно допускати представника Засновника або 

представника виконавчого органу, уповноваженого Засновником на 

територію Притулку. 

3.2.9. Надавати будь-яку необхідну інформацію на вимогу та в термін, 

передбачений Засновником або виконавчим органом, уповноваженим 

Засновником. 

3.3. Притулок не може бути засновником інших суб’єктів 

господарювання.   
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Стаття 4 

МАЙНО ПРИТУЛКУ 

4.1. Притулок, для здійснення господарської діяльності, наділяється 

майном, яке є комунальною власністю і належить територіальній громаді міста 

Кам’янське. Комунальне майно закріплюється за Притулком на праві 

оперативного управління. Майно Притулку, придбане ним у процесі здійснення 

господарської діяльності, належить йому на праві оперативного управління, є 

комунальною власністю і належить територіальній громаді міста Кам’янське. 

4.2. Майно Притулку становлять основні фонди, виробничі, невиробничі 

фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображена у самостійному 

балансі Притулку. 

4.3. Джерелами формування майна Притулку є: 

- кошти місцевого бюджету; 

 - капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

 - кредити банків та інших кредиторів; 

 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних 

осіб; 

 - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

 - інші джерела, передбачені законодавством України. 

4.4. Відчуження нерухомого та рухомого майна Притулку та надання 

його під заставу здійснюється за рішенням Засновника. Притулок має право з 

дозволу Засновника або уповноваженого ним органу здавати в оренду, 

передавати належне йому комунальне майно. Притулок має право списувати 

майно з балансу у встановленому порядку.  

4.5. Притулок несе відповідальність за збереження та ефективне 

використання комунального майна.  
 

Стаття 5 

УПРАВЛІННЯ ПРИТУЛКОМ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

5.1. Управління Притулком здійснюють: 

- Засновник – Кам’янська міська рада та виконавчі органи, уповноважені 

Засновником, вказані в п. 9.1. цього Статуту; 

- Директор. 

5.2. Засновник або уповноважені ним виконавчі органи здійснюють 

управління Притулком шляхом прийняття ними відповідних розпорядчих актів. 

Прийняття рішення про припинення діяльності Притулку є виключною 

компетенцією Засновника. 

5.3. До компетенції Засновника та уповноважених ним виконавчих 

органів відносяться: 

- визначення основних напрямів діяльності, затвердження щорічних 

планів та звітів про їх виконання; 

 - погодження штатного розпису і системи оплати праці; 

- визначення умов праці та оплати праці та заходів заохочення директора 

Притулку;  

- призначення ліквідаційної комісії в разі прийняття рішення 

Засновником про припинення діяльності Притулку, затвердження 

ліквідаційного балансу; 
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- розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Притулку. 

5.4. Директор Притулку відповідно до компетенції: 

- здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Притулку; 

- подає на затвердження проекти програм і планів, передбачених цим 

Положенням, а також звіти про їх виконання; 

- без довіреності (доручення) діє від імені Притулку, представляє його 

інтереси у вітчизняних, іноземних підприємствах та організаціях, установах, 

органах влади і місцевого самоврядування; 

- видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки; 

- видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов’язковими 

для виконання всіма працівниками Притулку; 

- укладає контракти та договори; 

- розробляє штатний розпис та узгоджує його в порядку, передбаченому 

цим Положенням; 

- приймає i звільняє робітників відповідно до штатного розпису; 

- вживає заходи заохочення i накладає дисциплінарні стягнення 

відповідно до  законодавства; 

- вирішує питання збереження та ефективного використання майна 

Притулку; 

- затверджує внутрішні положення Притулку; 

- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших 

зобов’язань Притулку; 

- контролює режим праці та відпочинку працівників Притулку; 

- звітує перед Засновником або уповноваженим ним органом з питань 

діяльності Притулку; 

- вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської 

діяльності Притулку, за винятком тих, що відповідно до Положення повинні 

бути узгоджені з іншим державним органом або органом місцевого 

самоврядування; 

- несе персональну відповідальність за збереження та ефективне 

використання комунального майна. 

5.5. Директор Притулку призначається на посаду міським головою 

шляхом укладення з ним контракту та звільняється з посади розпорядженням 

міського голови.  

5.6. Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, 

передбачених контрактом відповідно до чинного законодавства. 

5.7. Розпорядженням міського голови призначається виконуючий 

обов’язки директора у випадку звільнення директора Притулку. 

5.8. Трудовий колектив Притулку становлять усі особи, які своєю працею 

беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 

Притулком. 

5.9. Трудові відносини колективу регулюються чинним законодавством 

та внутрішніми документами Притулку. 

5.10. Повноваження трудового колективу Притулку реалізується 

загальними зборами членів трудового колективу та їх виборним органом. 
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5.11. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті в 

установленому порядку та не суперечать чинному законодавству, 

розглядаються директором та реалізуються ним у вигляді розпорядчих актів. 

5.12. Інтереси трудового колективу представляє рада трудового колективу 

(профспілковий комітет). 

 

Стаття 6 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИТУЛКУ 

6.1. Притулок має право здійснювати свою фінансово-господарську 

діяльність, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником.  

6.2. Притулок не має на меті отримання прибутку і є неприбутковою 

установою. 

6.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

6.4. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

її установчими документами. 

6.5. Притулок планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, 

виходячи з попиту на продукцію, що він виробляє, роботи, послуги, 

необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Притулку та 

надає щорічно на затвердження виконавчому комітету Кам’янської міської 

ради.  

6.6. Притулок реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи 

виробництва за цінами i тарифами в порядку, встановленому законодавством. 

6.7. Притулок здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, складає статистичну звітність. 

6.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності 

визначається чинним законодавством. 

 6.9. Притулок узгоджує з виконавчим органом, уповноваженим 

Засновником, кількість рахунків в установах банків, у т.ч. і валютних та у 

триденний термін повідомляє про їх відкриття. 

6.10. Притулок зобов’язаний у будь-який час подати органу, 

уповноваженому Засновником, за його вимогою бухгалтерський звіт та інші 

документи, що стосуються виробничої і фінансово-господарської діяльності 

Притулку. 
 

Стаття 7 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

7.1. Притулок зобов’язаний додержуватись вимог Закону України «Про 

охорону праці», норм та правил додержання техніки безпеки, пожежної 

безпеки, норм санітарії, створювати сприятливі умови праці, проводити 

обов’язкове соціальне страхування всіх працівників Притулку від нещасних 

випадків на виробництві і профзахворювань. 
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7.2. Притулок забезпечує відповідний нагляд за роботою своїх 

працівників, вживає залежно від розміру та характеру їх діяльності 

організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

проводить необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи функції та 

властивості різних категорій працівників. 

7.3. Притулок несе відповідальність згідно з законодавством за шкоду, 

заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, 

пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. 

7.4. Притулок забезпечує заходи пожежної безпеки згідно з Кодексом 

цивільного захисту України. 
 

Стаття 8 

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

8.1. Притулок здійснює військовий облік та мобілізаційні заходи 

відповідно до законодавства України. 

8.2. Заходи з цивільної оборони організовуються та проводяться на 

підставі Кодексу цивільного захисту України, розпорядчих актів Кабінету 

Міністрів України та органів місцевого самоврядування. 
 

Стаття 9 

ПРАВОВІДНОСИНИ ПРИТУЛКУ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

9.1. У своїй фінансово-господарській діяльності Притулок 

підпорядковується: 

- Засновнику – Кам’янській міській раді; 

- виконавчому комітету Кам’янської міської ради; 

- виконавчим органам, уповноваженим Засновником;  

- з питань належного використання комунального майна – органу, 

уповноваженому розпоряджатися комунальним майном. 

9.2. Притулок є підзвітним та підконтрольним: 

- Кам’янській міській раді; 

- виконавчому комітету Кам’янської міської ради; 

- виконавчим органам, уповноваженим Засновником. 

9.3. Розпорядчі акти Кам’янської міської ради, її виконавчого комітету, 

міського голови та виконавчих органів, уповноважених Засновником є 

обов’язковими для виконання. 
 

Стаття 10 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

ПРИТУЛКУ 

10.1. Пропозиції про внесення змін до Положення Притулку можуть 

надходити від Засновника, виконавчих органів, уповноважених Засновником і 

трудового колективу Притулку. 

10.2. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється за 

рішенням Засновника або за розпорядчим актом уповноваженого ним органу. 

10.3. Затверджені зміни та доповнення до Положення підлягають 

державній реєстрації у встановленому законом порядку. 
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Стаття 11 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИТУЛКУ 

11.1. Припинення діяльності Притулку здійснюється шляхом її 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації. 

11.2. Ліквідація та реорганізація Притулку здійснюється за рішенням 

Засновника, суду та в інших випадках, передбачених законодавством. 

11.3. Ліквідація Притулку проводиться призначеною Засновником  

ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Притулку за 

рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим судовим органом.             

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з 

керування справами Притулку. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно 

Притулку, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, складає 

ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду. 

11.4. У разі припинення Притулку (ліквідації, злиття, поділу, приєднання 

або перетворення) усі активи Притулку передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 

бюджету. 

11.5. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а 

також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації 

Притулку. 

11.6. Притулок вважається таким, що припинив свою діяльність, з дати 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію 

припинення. 

 

 

 

Секретар міської ради         Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 





 


