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Аналіз  
 регуляторного впливу проекту рішення  Слов’янської міської ради 

”Правила утримання домашніх тварин у м. Слов'янську  ” 

  

         1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регу-
лювання . 
          Опис проблеми: 

Протягом останніх років до виконавчих органів міської ради надходять численні звер-
нення від громадських організацій та мешканців міста з обуренням на велику кількість фактів 
жорстокого поводження з тваринами у м. Слов’янську. 
     Наявність собак і котів у місті цілком виправдана моральними та етичними нормами. 
Але неконтрольоване їхнє розмноження і безвідповідальне ставлення власників  домашніх тва-
рин, з вини яких вони виявляються кинутими, призводить до постійного збільшення кількості 
безпритульних тварин. 
     Безпритульні тварини оселяються у дворах та підвальних приміщеннях багатоповерхі-
вок, біля магазинів та адміністративних будівель.  Періодично тварини збираються в зграї  та 
мігрують територією міста. 

 За цих обставин виникає загроза нападу безпритульних тварин на людей, особливо на 
тих, що рухаються поодинці.  

Основними принципами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин 
і, як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста є: 

- не врегулювання нормативно-правового забезпечення питань щодо поводження з 
тваринами як в Україні в цілому, так і у м. Слов’янську; 

- відсутність механізмів регулювання кількості безпритульних тварин; 
- недосконалість існуючих систем відлову безпритульних тварин; 
- відсутність матеріально-технічної бази, організаційного і фінансового забезпечення, 

контролю за чисельністю  безпритульних тварин, обліку і реєстрації домашніх і безпритуль-
них тварин, служби пошуку тварин, що загубилися. 

На території  м. Слов’янська не організовані місця і території для вигулу собак. Влас-
ники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, зелених і рекреаційних 
зонах. Вакцинація проводиться не вчасно. 

Обґрунтування  необхідності державного регулювання та можливість розв’язання 
проблем за допомогою чинного регулювання: 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у зба-
лансуванні інтересів власників домашніх тварин, органів місцевого самоврядування  та насе-
лення. З метою відповідальності власників тварин за їх утриманням, врегулювання відносин, 
що виникають у зв'язку з наявністю тварин  у місті, в тому числі домашніх та безпритульних,  
в Правилах визначається комплекс заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань. 
 
 2. Цілі державного регулювання.  

    Для розв'язування існуючих проблем утримання домашніх тварин та регулювання чи-
сельності безпритульних тварин в  місті,  Слов’янській міській раді пропонується прийняти 
рішення ” Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у м. Слов’янську”.  
Доцільність втручання органів місцевого самоврядування у даному випадку виходить із цілей 
державного регулювання відносин  у цій сфері, які є бажаними для інтересів  територіальної 
громади міста і мають на меті: 
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- підвищення відповідальності власників  тварин; 
- зменшення кількості випадків укусів тваринами людей; 
- зменшення кількості безпритульних  тварин у місті; 

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.  

          При розробці проекту рішення Слов’янської міської ради «Правила утримання до-
машніх тварин у м. Слов’янську” розглянуто такі альтернативні способи досягнення визна-
чених цілей: 

1) Неможливість  вирішення проблеми в такий спосіб зумовлений  погіршенням сані-
тарно-епідеміологічної обстановки у даному випадку. 

2) Прийняття регуляторного акту, погодження якого допоможе врегулювати ситуацію 
з утримання домашніх тварин у місті. 

 
       4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.  
   Розроблення чіткої системи поводження : 

- з безпритульними тваринами; 
- з тваринами,  що мають власників; 
- проведення інформаційно-просвітницької та виховної роботи; 

      -    взаємодія   органів у    сфері контролю за дотриманням     виконання вимог    чинного   
законодавства у сфері поводження з тваринами; 

       -    сприяння  створенню  притулків  різної  форми   власності   для   тварин   та   пунктів   
тимчасового утримання безпритульних та загублених тварин. 

 
        5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.  

Ефективне досягнення мети проекту можливе за умов співпраці  органів місцевого само-
врядування, керівників підприємств, установ, організацій громадськості та мешканців міста. 
Прийняття даного регуляторного акту дозволить вдосконалити правове підґрунтя функціону-
вання системи контролю у сфері утримання домашніх тварин у м. Слов’янську, сприятиме фо-
рмуванню гуманного ставлення до тварин, забезпеченню безпеки громадян, свідомому став-
ленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання домашніх тварин, покращенню сані-
тарно-гігієнічних умов місць загального користування.  

 
    6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат. 

 
 

Сфера впливу Вигоди Витрати 
органи місцевого 
самоврядування  

- контроль за утриманням домашніх 
тварин, обов'язковою реєстрацією та 
щепленням тварин, зменшення 
чисельності безпритульних тварин 
- вдосконалення нормативно-
правової бази місцевого рівня у 
сфері поводження  з домашніми тва-
ринами у м. Слов'янську 
 

Витрати часу пов’язані з розроб-
кою регуляторного акта 

Населення - безпека життя 
- поліпшення рівня чистоти у місті 

 

власники дома-
шніх тварин 

- створення умов для утримання до-
машніх тварин із забезпеченням 
гуманного ставлення до них та чис-
тоти і порядку території міста при їх 
утриманні 
- врегулювання нормативної бази з 
питань поводження з тваринами 

Витрати часу на реєстрацію до-
машніх тварин 
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  7. Строк дії регуляторного акта.  
Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений. Регуляторний акт буде переглянуто у 
разі змін в законодавстві. 
 
  8. Показники результативності регуляторного акта. 
  Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у 2 розділі АРВ, для відстеження ре-
зультативності регуляторного акту обрані статистичні показники: 
показники                2009р                 2010р. прогноз 2011р. 

- кількість 
зареєстрованих тва-
рин (од); 

 

 
- 

 
- 

 
100 

- кількість щеплених 
тварин (од); 

 

 
1070 

 
950 

 
1520 

- кількість укусів тва-
ринами людей (од); 

 

 
346 

 
502 

 
200 

-  кількість скарг від 
населення (од) 

55 60 32 

- кількість фізичних 
осіб, на яких поширю-
ється дія акта   

        необмежена 
 

- рівень 
поінформованості 
фізичних осіб (населен-
ня) стосовно основних 
положень ре-
гуляторного акту. 

   
100% 

 
 

9. Заходи,  за  допомогою  яких  буде  здійснюватися    відстеження    результатив-
ності   регуляторного акта. 
     Базове  відстеження результативності буде здійснено  згідно чинного законодавства. 
       Повторне відстеження результативності регулярного акта  здійснюється через один рік 
після набрання чинності регулярного акта. Періодичне відстеження кожні 3 роки, починаючи з 
дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. 
 
 
 
 
 
 
Начальник управління                                                                                        Т.П. Малій 

 
 
 
 
 


