
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Запорізької міської ради «Про підтримку електронної 

петиції № 3910 щодо обов’язку господарів домашніх тварин прибирати за 

своїми улюбленцями»  

 

 Згідно до Закону України «Про звернення громадян», рішення Запорізької 

міської ради від 30.11.2016 № 101 «Про затвердження Положення про 

електронні петиції» (надалі - Положення), електронна петиція – це колективне 

звернення громадян до Запорізької міської ради через офіційний портал 

Запорізької міської влади або веб–сайт громадського об’єднання, яке здійснює 

збір підписів на підтримку електронної петиції.  

 Електронна петиція № 3910 щодо обов’язку господарів домашніх тварин 

прибирати за своїми улюбленцями (надалі – Петиція) - дата початку збору 

підписів 21.03.2018 - зібрала 767 голосів, що є достатнім для її розгляду. На 

виконання п.4.3. Положення, дана Петиція була розглянута на засіданні 

постійної комісії Запорізької міської ради з питань життєзабезпечення міста 

(надалі – Комісія). На Комісії було з’ясовано наступне:  

 На сьогоднішній день діють Правила утримання собак, котів і хижих 

тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в                       

м. Запоріжжі, затверджені рішенням Запорізької міської ради від 27.12.2011 

№35 (далі - Правила).  

Пунктом 3.1 Правил встановлені загальні правила утримання домашніх та 

інших тварин: 

Згідно пп.3.1.1 “...утримання тварин не повинно порушувати права осіб, 

які мешкають поруч, шляхом утворення значних неприємних запахів, створення 

звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-епідеміологічного 

законодавства.” 

У відповідності до пп.3.4.10 Правил особи, які утримують домашніх та 

інших тварин зобов’язані не допускати забруднення екскрементами тварин 

приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в 

будинках, дворах і на вулицях, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога не 

поширюється на власників собак-поводирів). 

Згідно чинного законодавства контроль за порушення Правил тримання 

собак і котів відноситься до компетенції Національної поліції, співробітники 

якої мають право відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення 

відносно власників тварин.   

За результатами обговорення, рішенням Комісії дана Петиції була 

підтримана. Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради на виконання 

Положення підготовлений проект рішення міської ради «Про підтримку 

електронної петиції № 3910 щодо зобов’язання господарів домашніх тварин 

прибирати за своїми улюбленцями».  

 

 
Начальник Інспекції з  
благоустрою міської ради              В.В. Змієнко  


