
Звіт про періодичне відстеження результативності  регуляторного акта -

 рішення Чернігівської міської ради  від 29.09.2011 «Про Правила 

утримання собак та котів у м. Чернігові»  

(13 сесія 6 скликання) 

 

1. Вид та назва регуляторного акта.   

Рішення Чернігівської міської ради від 29 вересня 2011 року № 13/VI 

«Про Правила утримання собак та котів у м.Чернігові». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської 

ради. 

3. Цілі прийняття регуляторного акта. 

Правила  розроблені для врегулювання відносин у сфері поводження з 

домашніми та безпритульними тваринами, забезпечення відповідного 

санітарного, екологічного та епізоотичного стану територій, підвищення 

рівня благоустрою міста та відповідальності власників тварин.  

Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за      

порушення яких передбачена відповідальність згідно з нормами чинного    

законодавства України та передбачають впровадження реєстрації  

безпритульних та домашніх собак та котів  у місті, постійного контролю  за 

дотриманням Правил власниками собак та котів. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.10.2021року по 

25.10.2021року. 

5.  Тип відстеження: періодичне  відстеження. 

6.   Методи одержання результатів відстеження: статистичний та 

аналітичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується 

результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних.  

За  результатами роботи комунального підприємства «Ветеринарно-

стерилізаційний центр «Крок до тварин» (далі – КП «Крок до тварин»), 

розпочатої   у другому півріччі 2018 року на базі пункту тимчасового 

утримання тварин по вул. Володимира Дрозда, було встановлено контроль 

над ситуацією з безпритульними тваринами у місті.   

Отриманий досвід роботи є основою  для продовження врегулювання 

відносин у сфері поводження з домашніми та безпритульними тваринами у 

м.Чернігові та впровадження реєстрації домашніх тварин. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.  

За період 2018-2021рр. (станом на 01.10.2021р.) перетримку та 

реєстрацію на території Пункту тимчасового утримання тварин пройшли 

3983  безпритульних тварин. 

У результаті роботи   КП «Крок до тварин» відбулася  стабілізація  

ситуації з безпритульними тваринами  у місті,  а також поліпшився 

санітарний стан, екологічна і епізоотична  ситуації в місті.  

Звернення громадян з питань дотримання мешканцями міста положень, 

зазначених у  Правилах утримання собак та котів, що надходили протягом 



звітного періоду, стосувалися проблеми прибирання власником  за своєю 

твариною під час вигулу.  Для організації  вирішення цього питання, у 

поточному 2021 році розпочато розбудову  мережі майданчиків для вигулу  

собак.  Скарг  мешканців міста, на порушників Правил утримання собак та 

котів,  до Чернігівської міської ради та її структурних підрозділів, не 

надходило.   

  На шляху  опрацювання питання впровадження реєстрації домашніх 

собак та котів  на території міста, за рахунок коштів  бюджету участі міської 

територіальної громади міста Чернігова, у  2020 році КП «Крок до тварин» 

було проведене чіпування  479 домашніх собак та котів. Чіпування домашніх  

тварин  проводилося за бажанням власника із внесенням даних до єдиної 

бази чіпованих тварин. З власниками тварин проводилась роз’яснювальна 

робота з питань відповідального утримання тварин та надавалися 

ветеринарні консультації. 

 Приймаючи до уваги  отриманий досвід  роботи із домашніми та 

безпритульними тваринами на території міста Чернігова,  опрацьовується 

питання внесення  на розгляд Чернігівської міської ради проєкту нової 

редакції Правил у наступному 2022 році.  

9. Оцінка результатів  реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей.  

Впровадження Правил утримання собак та котів у м. Чернігові сприяє 

підвищенню обізнаності мешканців міста з  питань обов’язків та прав 

власників собак  та відповідальності за порушення.   

Діяльність КП «Крок до тварин»  з регулювання чисельності 

безпритульних тварин методом  біостерилізації  сприяє покращенню 

санітарного стану міста, екологічної і епізоотичної  ситуації в місті.  

Отриманий  КП «Крок до тварин» досвід роботи із домашніми та 

безпритульними тваринами  на території міста Чернігова  є  основою  для 

внесення змін до Правил утримання собак та котів у м.Чернігові та 

впровадження дієвого механізму  реєстрації тварин. 

 

   

Начальник управління  

житлово-комунального господарства 

Чернігівської міської ради                                                       Ярослав  КУЦ               

                 

 


