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ІДЕЯ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШ РІД», nasharodynka@gmail.com  

ОРГАНІЗАТОР: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ ЛАЙКА», clublaika2000@gmail.com 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ 
 

третьої зустрічі (зібрання) ужгородського Гайд Парку, за темою: «Сприяння громадській 

організації «Кінологічний Клуб Лайка» (ГО ККЛ) у виконанні статутних завдань, з вирішення 

питань по організації допомоги прирученим чотирилапим у місті Ужгороді»  
 

1. Актуальність, мотиви та завдання ідеї-проекту «Відповідально до чотирилапих». 

Інформує: Ключівський Ю.В. 

Час на оприлюднення інформації: 5 хвилин.  
 

2. Загальна інформація (з досвіду Чеської Республіки) про: 

2.1. Організацію притулків для чотирилапих. 

2.2. Організацію та облаштування майданчиків у місті, для вільного вигулу чотирилапих. 

2.3. Відвідання Європейської кінологічної виставки 2014 (EUROPEAN Dog SHOW 2014, м. Брно).    

Інформує: Ключевський Р.А. 

Час на оприлюднення інформації: 10-15 хвилин.  
 

2.4. Екологічне впорядкування вигулу чотирилапих в місті: розміщення паперових та пластикових 

пакетів для екскрементів й сміттєвих урн, а також пристосування останніх - для собачих міток.  

2.5. Місцеві збори з утримання чотирилапих (податок з тварин): нормативна база, розміри збору та 

терміни сплати, пільги, звільнення від збору, порядок формування бюджету та статті витрат з нього, 

санкції та штрафи, а також – контрольні органи та їх повноваження.  

Інформує: Ключевський Ю.В. 

Час на оприлюднення інформації: 10-15 хвилин. 
 

3. Повідомлення, обговорення та обмін думками з боку та між: 

3.1. Відповідних органів влади й управління та зацікавлених служб міста про ситуацію в місті. 

3.2. Потенційними учасниками/присутніми засідання (зібрання) Гайд-парку, включаючи власників 

чотирилапих, ветеринарів, дресирувальників, волонтерів та інших зацікавлених сторін й осіб міста, 

як-то: громадяни, громадські лідери та активісти, діячі культури та мистецтва, підприємці, 

представники: молодіжних та донорських організацій, політики, чиновники, спонсори і так далі. 

Час на: 

- повідомлення/виступ, для кожного бажаючого, до 5 хвилин; 

- обговорення – 50 хвилин. 
 

4. Обговорення проекту Меморандуму ідеї-проекту «Відповідально до чотирилапих» та початок 

його підписання учасниками засідання (зібрання).   

Інформує: Ключевський Ю.В. 

Час на оприлюднення інформації та обговорення: 15-20 хвилин. 
 

5. Різне. 

5.1. Можливе формування постійно діючого (робочого, координаційного тощо) органу ідеї-проекту 

«Відповідально до чотирилапих». 

5.2. Можливе прийняття документу (звернення, заяви тощо) на адресу органів влади й управління та 

відповідних служб міста. 

5.3. Можливе прийняття Прес-релізу (звернення, заяви тощо) на адресу засобів масової інформації 

міста та краю. 

5.4. Інше.  

Час на подання пропозицій, обговорення та прийняття рішень - 40 хвилин. 
 

Додаткова інформація: 

А) В ході роботи Гайд-парку буде організована відео презентація ідеї-проекту.  

Б) На Гайд-парку буде організований стенд з інформацією про досвід Чеської Республіки. 

В) Часи роботи Гайд-парку: з 16:00 до 19:00 київ. часу, без перерви. Кава-брейк в кінці заходу. 
 

Порядок денний підготовлено: Ключівським Ю.В. 
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