МОЛОДІЖНА ЛІГА ЗАХИСТУ ТВАРИН

19 січня 2009 р.

04214, м. Київ, вул. Північна 2/58, кв. 186
Тел. +38 (044) 223-74-96
Київська міська державна адміністрація
Голові КМДА
Черновецькому Л.М.

Шановний Леоніде Михайловичу!
25.10.2007 Київська міська рада прийняла рішення № 1080/3913, згідно
якого було затверджено Київську міську програму регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами (даліПрограма).
Наразі склалась ситуація:
Ø працівники КП «Притулок для тварин» не отримують зарплати в
повному обсязі;
Ø не виділяються кошти на бензин для виїздів автомобілів;
Ø відсутні кошти для закупівлі корму, ліків та медичних матеріалів для
лікування тварин та проведення операцій;
Ø відсутні кошти на оплату електроенергії в Притулку пгт. Бородянка
Ø відсутні кошти для проведення елементарних ремонтних робіт;
Ø КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» закрила єдині
безкоштовні стаціонари для післяопераційної перетримки, тому що
відсутнє фінансування Програми;
Ø КП «Центр ідентифікації тварин», за відсутністю коштів, в 2008р. так
і не розпочав інформаційно-освітню кампанію, що була запланована
Програмою.
Такі умови унеможливлюють виконання Київської міської програми
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, що
може вплинути на умови проведення Чемпіонату «Євро 2012» в м. Києві.
На наш запит про виділення та розпорядження коштами згідно Програми в
Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА,
ми отримали відповідь від 31.12.2008 за № 065/04-964 (Додаток 1), що згідно
листа Головного фінансового управління № 048-2-1-04/73 від 21.01.2008
проект Програми не був наданий для погодження у Головне фінансове
управління, а також затверджене рішення про прийняття Програми не
надходило і кошти на Програму не виділялись.
Згідно ст. 9 та 10 ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про звернення громадян»,
ст.20 ЗУ «Про об’єднання громадян» просимо Вас надати наступну
інформацію:
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Чи буде в 2009 році реалізовуватись Програма в м.Києві в
повному обсязі?
Якщо так, то які заходи будуть здійснені, щоб виправити
ситуацію, що склалась, та для досягнення показників, що
передбачені Програмою?
Якщо ні, то вкажіть причини, що перешкоджають виконанню
Рішення КМДА.

З повагою,
президент

І. Терещенко
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