
ЗВІТ 
- про відстеження проекту регуляторного акта - проекту  рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження  Правил утримання 
домашніх тварин у місті Кіровограді"

1. Виконавець:  департамент житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 25022, м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 41.

2. Цілями прийняття  акта є:
Основною ціллю даного акта є врегулювання відносин у сфері

поводження, утримання, використання домашніх тварин на території міста 
Кіровограда, забезпечення безпеки мешканців міста, визначення місць та 
кількості утримання тварин, встановлення порядку реєстрації та вигулу 
тварин, зменшення скарг від мешканців міста.

3. Строки  виконання заходів  з відстеження:
Заходи з відстеження  здійснювались  з  7 травня по 7 червня 2010 року.

4.Тип відстеження – базове.

 5. Методи одержання результатів відстеження: відстеження  
результативності  здійснюється департаментом житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради  статистичним методом на 
підставі проведення аналізу наступних показників:

- кількість щеплених від сказу домашніх тварин;
- кількість зареєстрованих тварин;
- зменшення скарг від мешканців міста щодо утримання тварин, 

забруднення території міста після вигулу тварин;
-  кількість складених приписів, актів, протоколів про усунення наслідків 

порушень Правил врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, 
використання домашніх тварин на території міста Кіровограда.

6. Дані та припущення, на основі яких  відстежувались  результати, 
а також способи одержання даних: Відстеження результативності 
регуляторного акту базується на даних управління ветеринарної медицини в                               
м. Кіровограді щодо щеплених від сказу домашніх тварин та відділу по 
роботі зі зверненнями громадян.

Зареєстровано домашніх тварин 0 голів.
Складено приписів, актів, протоколів про усунення наслідків порушень 

Правил утримання домашніх тварин на території м. Кіровограда 0 штук.
Щеплених  від сказу домашніх тварин  - 9595 голів.
Скарг від мешканців міста щодо утримання тварин, забруднення 

території міста після вигулу тварин – 29 штук.

7. Кількісні та якісні значення  показників  результативності  акта 
зміняться   наступним чином:
Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є: 
1) кількісні показники:
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- збільшення кількість щеплених від сказу домашніх тварин;
- збільшення кількість зареєстрованих тварин;
- зменшення скарг від мешканців міста щодо утримання тварин, 

забруднення території міста після вигулу тварин;
- збільшення кількість складених приписів про усунення наслідків 

порушень Правил врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, 
використання домашніх тварин на території міста Кіровограда;
2) якісні показники:

- врегулюванні відносин у сфері поводження, утримання, використання 
домашніх тварин на території міста;

- забезпечена безпека мешканців міста;
- визначення місць та кількості утримання тварин;
- встановлення порядку реєстрації та вигулу тварин.

Вищезазначені показники позитивно вплинуть на:
- врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, використання 

домашніх тварин на території міста Кіровограда;
- забезпечення безпеки мешканців міста;
- пошук загублених тварин;
- реалізацію вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого 

поводження".

8. Оцінка можливих  результатів реалізації  регуляторного  акта  та 
ступеня  досягнення визначення мети.

Прийняття даного проекту регуляторного акту  підвищилась свідомість 
і активність громадян, шляхом пропаганди серед населення вимог та 
рекомендацій стосовно належного утримання домашніх  тварин, вигулу 
тварин, встановленню чітких вимог стосовно поводження з тваринами.

Дія регуляторного акта сприяє дотриманню вимог Закону України 
«Про захист тварин від жорсткого поводження» та вимог до осіб, які 
утримують домашніх тварин. 

Дія регуляторного акта впливає на початок робіт з реєстрації домашніх 
тварин, сприяє зниженню чисельності безпритульних тварин на території 
міста.

Правила врегульовують відносини між  фізичними особами, 
юридичними особами та їх філіями у сфері поводження, утримання, 
використання домашніх тварин на території міста.

 У цілому регуляторний акт підвищує можливості громадян реалізувати 
свої права на утримання тварин. 

Директор департаменту 
житлово-комунального господарства –
заступника міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.Кухаренко

Колос 24-85-93


