
 ЗВІТ 

про періодичне  відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення Кіровоградської міської ради від  19.08.2010 року № 3674       

«Про  затвердження Правил  утримання домашніх  тварин  

у  місті  Кіровограді»   

 

1. Вид та назва  регуляторного  акта 

        Рішення Кіровоградської міської ради від  19.08.2010 року № 3674 «Про 

затвердження Правил  утримання домашніх  тварин у  місті  Кіровограді»   

2. Назва виконавця заходів з відстеження  результативності 

        Головне управління житлово-комунального господарства  Міської  ради 

міста Кропивницького. 

3. Цілі  прийняття  регуляторного  акта 

        Основною ціллю даного акта є врегулювання відносин у сфері 

поводження, утримання, використання домашніх тварин на території міста 

Кропивницького, а особливо зменшення чисельності безпритульних тварин  на 

території  міста  гуманними методами для забезпечення безпеки мешканців 

міста.  

4. Строк виконання заходів  з відстеження  результативності 

        Строк виконання заходів із відстеження результативності  регуляторного  

акта становить:  з  06.06.2020 року  по  30.06.2020 року. 

5. Тип  відстеження 

        Періодичне  відстеження. 

6. Метод  одержання результатів відстеження  результативності 

        Під час проведення періодичного відстеження результативності  

регуляторного акта був застосований  статистичний метод одержання  

результатів  відстеження  на  підставі  проведення аналізу  наступних  

показників: вилов та стерилізація безпритульних  тварин  на території  міста.         

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

також способи  одержання  даних 

        Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності  

регуляторного акта були визначені статистичні показники результативності, які 

базуються на даних КП «Універсал 2005». 

        За 2017 рік  проведено відлов  та стерилізацію 940 безпритульних собак. 

        За 2018 рік проведено відлов  та стерилізацію  852  безпритульні собаки. 

        За 2019 рік проведено відлов  та стерилізацію  716 безпритульних собак. 

        За  січень - травень 2020 року проведено відлов  та стерилізацію  383 

безпритульні собаки. 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення  

визначених  цілей 

           Відстеження  результативності дії  регуляторного  акта -  рішення 

Кіровоградської міської ради від 19.08.2010 року № 3674 «Про  затвердження 

Правил утримання домашніх тварин у місті Кіровограді» здійснювалося  

шляхом аналізу інформації, наданої КП «УНІВЕРСАЛ 2005». 

           Дія регуляторного акта сприяє дотриманню вимог Закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» особливо сприяє зменшенню 

чисельності безпритульних тварин на території міста  гуманними методами для 

забезпечення безпеки мешканців міста.  



 

            Правила врегульовують відносини між фізичними  особами, 

юридичними особами  у сфері  поводження, утримання тварин на території 

міста. 

             

Висновок: Продовжити  дію  рішення  Кіровоградської  міської  ради                               

від  19.08.2010 року № 3674 «Про  затвердження Правил  утримання домашніх  

тварин  у місті  Кіровограді»  (довгостроковий  термін  дії  регуляторного акта). 

У разі  виникнення  змін  у  чинному  законодавстві,  які  можуть  впливати  на 

дію  запропонованого  регуляторного акта,  до нього  будуть вноситись 

відповідні  коригування. 

 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства                                Тетяна САВЧЕНКО                                       

                    

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Павлова   35 83 61  

 

 


