
Звіт 

про повторне відстеження результативності регуляторного акту  

 

 

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: 

рішення Великодимерської селищної ради від 08.10.2021 № 891 «Про затвердження 

Правил утримання домашніх тварин на території Великодимерської селищної  

територіальної  громади». 

2. Виконавець заходів з відстеження: Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

3. Цілі прийняття акта:  

Основними цілями прийняття регуляторного акту є: 

- регулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами на території 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади;  

- посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утриманням, 

урегулювання питань, що виникають при поводженні з домашніми та безпритульними 

тваринами; 

- забезпечення безпеки мешканців громади, в тому числі відповідно до Законів 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»,  «Про захист населення від інфекційних хвороб»; 

- захист тварин від жорстокого поводження з ними та жорстокого умертвіння. 

          

4. Строк виконання заходів з відстеження: з квітня 2022 року  по  вересень 2022 

року включно. 

5. Тип відстеження: повторне відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження:  

Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення 

масштабів проблеми є: 

        - кількісні: звернення мешканців з питань нападу безпритульних тварин, складені 

протоколи за порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; 

        - часовий: дія регуляторного акта без обмежень; 

        - якісний: покращення санітарно-епідемічного стану, створення безпечних умов 

для життєдіяльності мешканців. 

Результати відстеження  одержано   шляхом аналізу статистичних даних 

отриманих від відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради, адміністративної комісії щодо складених 

протоколів ст.154 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», звернень 

мешканців щодо проявів агресивності безпритульних та домашніх тварин; оціночних 

даних щодо часу та коштів, що витрачаються суб’єктом господарювання або 

фізичною особою для виконання регуляторного акта; рівень поінформованості 



суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з основних положень 

акта.  

  

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також спосіб одержання даних: 
 

 

Показники результативності Прогнозований 

показник 

Кількість суб’єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта 

Не обмежена  

Зменшення кількості нападів 

безпритульних і домашніх тварин 

Належне дотримання санітарно-

епізоотичного стану  

Кількість (розрахунково): 

 

- звернень  мешканців з питань нападу 

безпритульних тварин; 

- складених протоколів за порушення 

статті 154 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та 

інших нормативно-правових актів* 
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* період відстеження показників становить 6 міс. 

  

Незважаючи на незначний термін дії, рішення  позитивно вплинуло на 

вирішення цілей його прийняття. Простежується тенденція щодо зменшення кількості 

звернень громадян щодо вилову безпритульних тварин, що у свою чергу показує 

часткове підвищення рівня гарантування  безпеки мешканців громади, а також 

дотримання ними Правил утримання домашніх тварин. 

За період відстеження не було складено жодного протоколу  про 

адміністративні правопорушення на власників тварин щодо порушення Правил 

утримання домашніх тварин, але враховуючи специфіку місцевості  говорити про 

стабілізацію ситуації щодо дотримання мешканцями Правил утримання домашніх 

тварин поки зарано. Оскільки в період посівної підвищується відповідальність 

мешканців до утримання тварин. тварини постійно перебувають під доглязом, за для 

унеможливлення випадків знищення або пошкодження городини. 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

визначено витрати на одного суб’єкта господарювання або фізичну особу, що будуть 

виникати внаслідок ознайомлення з вимогами регуляторного акта, а саме: для 

отримання первинної інформації можуть понести витрати на ознайомлення з актом, а 

також часові витрати в еквіваленті установленої мінімальної вартості робочого часу. 

З метою здійснення оцінювання якісних показників результативності регуляторного 



акта проведені консультації з представниками громадських організацій. Відповідно до 

проведених розрахунків на проходження етапів регулювання суб’єкт господарювання 

або фізична особа витратить близько  0,25 години. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, мешканців є досить високим. 

Рішення оприлюднено на офіційному вебсайті Великодимерської селищної ради в 

мережі Інтернет у розділі «Регуляторна політика».  

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія 

акта - не обмежена (визначається кількістю власників тварин, які звернулися за 

реєстрацією)              

  

9. Оцінки результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей: 
Рішення Великодимерської селищної  ради від 08.10.2020 № 891 «Про 

затвердження  Правил утримання домашніх тварин на територї Великодимерської 

обєднаної територіальної громади» є актуальним. Показники базового відстеження 

дають оцінку врегулювання стану суспільних відносин, на що спрямована дія акта.  

Прийняття  вказаного рішення вплинуло на врегулювання правовідносини між 

громадянами, організаціями, установами та підприємствами, які утримують домашніх 

та інших тварин й органами місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

Селищний голова      Анатолій БОЧКРЬОВ  

 

 

 

 

 

 
 


