
Бланк-заявка пропозиції (проекту): 10

Назва проекту: Безкоштовна стерилізація собак для пільгових категорій населення

Вид проекту: Великий

Категорія проекту: Соціальний захист

Адреса, назва установи/закладу, будинку: м. Конотоп

Опис проекту: Однією з причин проблеми безпритульних тварин є висока ціна стерилізації тварини.
Ціна стерилізації собаки в приватних клініках близько 1000 грн в залежності від розміру собаки, що
може дорівнювати мінімальної пенсії. Не маючи можливості стерилізувати своїх домашніх тварин, а
потім прилаштувати потомство від них, господарі викидають цуценят на вулиці міста, постійно
збільшуючи кількість безпритульних тварин. Або залишають їх собі, поступово тонучи у кількості
тварин у домі, ситуація виходить з-під контролю. У місті є сумні приклади квартир, де одночасно
проживає десятки тварин, до прикладу. Сусіди постійно подаюсь скарги до міськради, але влада не
має важелів впливу на такі ситуації. Але такі ситуації і нові скарги можна попередити методом
стерилізації тварин.
Стерилізувати своїх домашніх тварин безкоштовно матимуть змогу власники, що проживають та
прописані у м. Конотоп, пільгових категорій (малозабезпечені, пенсіонери та інші)
Під програми потрапляють люди з низькими доходами або люди з великою кількістю тварин, які є
основними «постачальниками» безпритульних тварин на вулиці міста. 
Все це потрібно доносити до населення в процесі реклами , проекту в ЗМІ, за допомогою розвішування
оголошень в ветеринарних клініках, зоомагазинах, ветаптеках і по місту, а також перевіреним методом
сарафанного радіо. Завдяки пропаганді стерилізації багато, хто раніше не наважувався стерилізувати
свого вихованця - змінить свою думку. 

Проблема: На вулицях нашого міста багато собак, які постійно розмножуються. Наявність
нестерилізованих  тварин може призвести до таких сценаріїв розвитку: небажане потомство
викидається на вулиці міста, в результаті, перенаселення тваринами в квартирах і приватних будинках,
від якого страждають і власники тварин, і їхні сусіди; або після раптової смерті або переїзду власника -
знову таки купа викинутих тварин на вулицях.

Мета проекту: Зменшення кількості безпритульних тварин в місті шляхом безкоштовної стерилізації
домашніх тварин, допомога мешканцям міста в організації стерилізації їхніх домашніх тварин;
проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність
стерилізації домашніх тварин.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: Стерилізація є цивілізованим і
ефективним методом регулювання чисельності домашніх тварин, вона безумовно впливає на
чисельність безпритульних. Адже нерідко на вулицях опиняється потомство домашніх тварин,
популяцію бездоглядних тварин поповнюють тварини, які втекли від господарів під час тічки або «гону».

Для кого цей проект: Під програми потрапляють люди з низькими доходами або люди з великою
кількістю тварин, які є основними «постачальниками» безпритульних тварин на вулиці міста.

План заходів з реалізації проекту: Зменшення кількості безпритульних тварин в місті шляхом
безкоштовної стерилізації домашніх тварин, допомога мешканцям міста в організації стерилізації їхніх
домашніх тварин; проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про
необхідність стерилізації домашніх тварин.

Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до
бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та
спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо),
інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації
проекту: Соціальні: зменшення соціальної напруги, конфліктів, пов'язаних з великою кількістю тварин,
яких утримують мешканці міста.



Екологічні: зменшення чисельності безпритульних тварин в результаті стерилізації домашніх

Орієнтовна загальна вартість проекту: Загальна вартість проекту 100 тис. грн.

Очікуваний термін реалізації проекту: Протягом 2020 року

Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг) Ціна за одиницю, грн. Вартість, грн.

Ветеринарні послуги з стерилізації собак 800 100000

Разом: 800 100000

Інші додатки:

Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані.

Ім’я та Прізвище** Контактні дані

Сучко Наталія Олексіївна e-mail: natasuchko@gmail.com
номер тел.: 0983196653


