
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,  
дата його прийняття та номер 

Рішення  Запорізької міської ради від 27.12.2011 №35 «Про затвердження Правил утримання собак, 
котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі» 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності : 
Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради міської ради. 

 
3. Цілі прийняття регуляторного акта : 

На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 «Про затвердження 
методичних рекомендацій з розроблення правил Кількість наданих заявникам висновків щодо оформлення 
нового будівництва, реконструкції, перепланування та оформлення права власності на садибні, дачні та садові 
будинки (домоволодіння) всіх форм власності на території м. Запоріжжя з моменту набрання чинності 
регуляторним актом до моменту виконання базового відстеження становить 260 документів. Метою державного 
регулювання є реалізація політики міської ради у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального 
господарства та будівництва. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 
Строк виконання базового відстеження до 01.03.2012 

 
5. Тип відстеження : 

Базове  відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження : 
Статистичний. 

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, 

а також способи одержання даних. 
Відстеження  результативності регуляторного акту полягає у збалансованості інтересів  юридичних та 

фізичних осіб – власників собак та котів, а також кримінальної, адміністративної та цивільно-правової 
відповідальності, яку вони несуть згідно з діючим законодавством України, та забезпечення безпечного 
співіснування людей та тварин в умовах міста. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Враховуючи значну кількість безпритульних тварин на території міста, а також зауваження та Рішення 
виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  порядку оформлення перепланувань в житлових 
приміщеннях (квартирах) багатоповерхових будинків та гуртожитків» пропозиції організацій, установ та з метою 
посилення відповідальності мешканців міста за шкоду, заподіяну санітарному стану і благоустрою міста, виникла 
необхідність у розробці рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Правил утримання собак, котів і 
хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі». 
 
Перший заступник міського  
голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради                                                               А.В.Іванов 

 


