
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про підтримку електронної петиції 

№5654 щодо створення притулку для тварин в м. Запоріжжі»  
 
 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 №5654 щодо створення притулку для тварин в                       

м. Запоріжжі (надалі – Петиція) - дата початку збору підписів 22.01.2020 - зібрала 752 

голоси, що є достатнім для її розгляду.  

 Рішенням Запорізької міської ради від 26.04.2017 №33 затверджено Програму 

поводження з тваринами у м. Запоріжжі на період 2017-2022 роки (далі – Програма), 

яка спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин в м. Запоріжжі 

гуманним шляхом (тобто шляхом стерилізації особин жіночої статі) та роботу з 

населенням щодо впровадження відповідального ставлення та стандартів гуманного 

поводження з тваринами. Виконання заходів, передбачених Програмою, покладено на 

комунальне підприємство “Побутовик” Запорізької міської ради. Однак, в процесі 

реалізації Програми виникла необхідність у створенні і облаштуванні спеціального 

місця, де можна було б перетримувати тварин, надавати їм медичну допомогу. 

  Створення такого місця є вкрай необхідним у зв`язку з наступним: 

  1. Часті звернення на міську гарячу телефонну лінію 15-80, коли люди просять 

прибрати з території школи, дитячого садка, лікарні, двору собаку. Таку собаку треба 

відловити, але місця, куди можна було б її привезти і перетримати до пошуку їй 

власника або влаштування в приватний притулок, проведення її соціалізації в місті 

Запоріжжі поки немає.  

 2. Трапляються випадки, коли собака загубилась і до пошуку її господаря таку 

собаку необхідне місце для перетримати. Часто це великі собаки чи собаки 

бійцівських порід, яких бояться люди і яких неможна залишати на вулиці без догляду. 

  3. Є випадки, коли собаку чи кота необхідно вилучити у недобросовісних 

власників, які порушують як права людей, так і права тварин. 

  Також, у відповідності до ст.24 Закону України "Про захист тварин                     

від жорстокого поводження" та ст.16 Закону України “Про захист населення                

від інфекційних хвороб”, Комплексного плану основних заходів профілактики та 

боротьби зі сказом в Запорізькій області на 2018-2022 роки, затвердженого рішенням 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Запорізькій обласній 

державній адміністрації №9 від 19.12.2017 року, виловлені безпритульні домашні 

тварини обов'язково мають утримуватися на карантинних майданчиках. Подібні 

майданчики в нашому місті відсутні. 

Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради на виконання Положення 

підготовлено проект рішення міської ради «Про підтримку електронної петиції №5654 

щодо створення притулку для тварин в м. Запоріжжі», який пропонується розглянути 

на засіданні міської ради.  

 

 
Заступник начальника Інспекції 
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