
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

 

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. 

Інспекція з благоустрою Запорізької міської ради 

 

3. Цілі прийняття 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 утримання домашніх тварин у населених 
пунктах», для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та 
органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами, 
посилення відповідальності власників тварин, за їх утримання забезпечення 
безпеки життя мешканців міста, забезпечення встановлення належного контролю 
за утриманням тварин. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки 

 

5. Тип відстеження. 

Періодичне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження. 

Аналіз всіх статистичних даних, на основі яких відстежується 

результативність регуляторного акту. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних. 

 Збалансованість інтересів юридичних та фізичних осіб - власників собак та 

котів, а також кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність, 

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 пропозиції організацій, установ та з метою посилення 
відповідальності мешканців міста за шкоду, заподіяну санітарному стану і 
благоустрою міста, прйнято рішення Запорізької міської ради «Про затвердження 
Правил утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями в м. Запоріжжі».



 
Правила утримання собак, котів і хижих тварин удосконалили механізм 

правового регулювання у сфері поводження із тваринами у м. Запоріжжя та 
посилили відповідальність власників собак та котів міста. 

 За 2018 рік За 2017 рік За 2016 рік За 2015 рік 

Кількість звернень громадян та 

суб’єктів господарювання  щодо 

безпритульних тварин/неналежного 

утримання тварин громадянами та 

суб’єктами господарювання у місті 

 

1065 188 - - 

Кількість тварин, яких було 

простерилізовано та зроблено 

щеплення від сказу 

964 320 - - 

Кількість зареєстрованих домашніх 

тварин 

- - - - 

Кількість скарг на укуси тварин 

 

33 - - - 

Кількість складених протоколів за 

ст. 154 КУпАП України 

- - - - 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

Правилами утримання собак та котів у м. Запоріжжі встановлений порядок 

утримання, поводження та використання, визначений ступінь небезпечності 

(соціальної адаптованості) в умовах міста, визначені права і обов’язки, юридичних 

та фізичних осіб - власників собак та котів. 

Звернень, які б містили негативні відгуки щодо регуляторного акта за період 

його дії, до Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради не надходило.  

На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта 

можна зробити висновок, що 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» є актуальним для 

цивілізованого вирішення питань поводження з домашніми та безпритульними 

собаками та котами, формування гуманного ставлення мешканців міста до тварин 

та підвищення відповідальності власників домашніх тварин. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради   В.О. Волобуєв 

 

 


