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Загальна частина 

Стратегія розвитку КП „ Київська міська лікарня ветеринарної медицини 

” розроблена з метою визначення стратегічних завдань, пріоритетів і принципів 

регіональної політики на короткостроковий період. 

Вона також передбачає механізм, етапи, оцінку її реалізації та очікувані 

результати. 

 

 Напрямки  соціально-економічного розвитку підприємства 

СКП „ Київська міська лікарня ветеринарної медицини ” є комунальним  

підприємством та безпосередньо підпорядковується Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Головним завданням підприємства вважаю: 

 Здійснення ветеринарної практики. В цьому напрямку вбачається 

збільшення спектру госпрозрахункової діяльності підприємства по 

наданню платних послуг населенню, що приведе до збільшення доходної 

частини підприємства та зменшення бюджетних витрат. Аналізуючи 

аудиторський звіт від 10.04.2017 за N 070-5-13/16 випливає значна 

залежність діяльності підприємства від бюджетного фінансування, що 

неприпустимо в сьогоденні. Поліпшення контролю за утриманням та 

поводженням з домашніми тваринами, реєстрація, ідентифікація 

домашніх та безпритульних тварин. Розширення інформації про 

загублених та знайдених тварин шляхом створення бази даних через 

мережу Інтернет. Створення та розробка просвітницьких програм у 

навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту 

їх від жорстокого поводження. 

 Подальше збільшення використання сучасних інформаційних 

технологій в сфері ветеринарії та поводження з тваринами.  

 Створення мережі  та забезпечення діяльності комунальних притулків 

для тварин. Це питання  є одним з наболілих  на  сьогоднішній день . 

Тому я вважаю одним з преорітетів діяльності комунального 

підприємства поліпшення умов утримання безпритульних тварин. 

Збільшення кількості замовлень реклами , зокрема соціальної та 

інформації з питань повязаних з безпритульними тваринами. 

 На согоднішній день на підприємстві слабо розвинуто організацію та 

проведення оптової та роздрібної торгівлі зоотоварами, ветеринарними 

препаратами та засобами. Це питання являється дуже важливим 

напрямком у покращенні фінансового становища підприємства .   

 Пріорітетним напрямком  розвитку підприємства вважаю розширення 

спектру платних послуг в сфері ветеринарії, догляду за домашніми 

тваринами ( створення готелів для тварин, зон для вигулу та тимчасового 

утримання на комерційній основі) та інше. 
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 Надання юридичним та фізичним п особам послуг з кремації, 

утримання праху тварин на території колумбарію  . 

 подальше використання нових видів поховань (склепи, вертикальне 

поховання урн з прахом);  Реалізація населенню гранітної продукції та 

іншої ритуальної атрибутики, а саме; трун , урн для праху та ін.. 

Основою проблемою галузі похоронного обслуговування м. Києва є 

нестача місць під поховання  та обмеженість земельних ресурсів в місті та на 

прилеглих територіях для будівництва нових кладовищ для тварин.  

Розв’язання цієї проблеми можливо здійснювати шляхом :  

      

 Добудова та пуск в дію міського крематорію та колумбарію для тварин, 

використовуючи напрацьований досвід СКП “Київський крематорій”. 

Виділення та облаштування спеціальних земельних ділянок під поховання 

урн з прахом , що дасть змогу  раціональніше використовувати землю.     Так 

місце поховання під урну з прахом – 0,64 м2., що надає змогу економного 

використання  землі міської громади . При правильному підході до питання 

пуску в дію та експлуатацію крематорію та колумбарію для тварин можна 

вилучити значну суму коштів на соціальні програми, пов’язані ветеринарним 

обслуговуванням тварин, які знаходяться в притулках та поліпшить санітарно – 

епідеміологічну ситуацію в місті. 

Одним з перспективних напрямків діяльності крематорію для тварин є 

робота по проведенню утилізації біологічних та клінічних відходів, що знову ж 

таки з досвіду діяльності СКП “ Київський крематорій ” приносить значні 

фінансові надходження. 

Ось лише невелика спроба вималювати перспективу,  спираючись на досвід 

країн Європи, зокрема Австрії. 

В цій країні видна взаємодія комунальної ветеринарії медицини та платних 

послуг для населення, що дає змогу залучати значні кошти для проведення 

соціальних програм по вакцинації, стерилізації, обліку та утриманню 

безпритульних тварин. Тому вважаю за необхідне проводити вивчення досвіду 

інших міст України та зарубіжжя, стажування спеціалістів, участь у 

конференціях, запрошення фахівців для надання консультацій, обмін 

методичними напрацюваннями, інформацією, пов’язаною з напрямками роботи 

підприємства.    

Причиною низької рентабельності комунального підприємства є: 

 безвідповідальне формування річних фінансових планів та планування 

фінансово-господарської діяльності від витрат, а не від доходу;  

 не ефективне збільшення фактичних витрат через роботу з 

посередниками;  

Крім того, основними проблемними питаннями в сфері надання ветеринарних 

послуг комунальними підприємствами є: 

 - недобросовісна висока конкуренція на ринку платних послуг;   

 -  низька мобільність комунальних підприємств; 
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 - постійне зростання цін на матеріали, енергоносії і мінімальної 

зарплати. 

 

 

 

 

 

 Очікувані результати 

 

Виконання основних напрямків дасть змогу : 

значною мірою вирішити проблему з фінансуванням та якістю ветеринарних 

послуг та санітарного стану міста Києва; 

  

 покращення рівня  захисту природного середовища; 

 економія у бюджеті міста значних коштів, підвищення продуктивності 

праці , розширення спектру і якості ветеринарних послуг та умов 

утримання  безпритульних тварин в місті Києві.  

 створення розширеного та розвиненого сектору ритуальних послуг для 

тварин Європейського зразку. 

 


