
Звіт про періодичне  відстеження результативності регуляторного акту –рішення 

міської ради від 12.03.2009 № 4-991 «Про Правила утримання і поводження із 

тваринами у м. Черкаси» 
 

Ціль прийняття рішення: Захист, благополуччя та вирішення питань, 

пов’язаних з тваринами, забезпечення сприятливих умов безпечного спільного 

проживання людини і тварин, укріплення моральності й гуманності суспільства, 

захист та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого 

поводження з ними. 

Показники результативності: 

З метою вирішення питання поводження з безпритульними тваринами у місті 

Черкаси, забезпечення умов для зменшення їх кількості гуманними методами, 

поліпшення санітарно-естетичного стану, рішенням Черкаської міської ради від 

20.09.2016 № 2-905 була затверджена Програма поводження з безпритульними 

тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки. Досягнення завдань затвердженої 

Програми здійснюється шляхом впровадження таких заходів, як: проведення 

вилову безпритульних тварин; проведення стерилізації безпритульних тварин; 

проведення щеплення (у тому числі від сказу) і лікування безпритульних тварин; 

створення інформаційної бази обліку тварин; ведення моніторингу ситуації у 

сфері безконтрольного розмноження непродуктивних тварин; недопущення 

вилову тварин шляхом отруєння та відстрілу.  

Безумовно всі тварини на території м. Черкаси перебувають під охороною 

держави згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження». Жорстоке поводження із тваринами на території м. Черкаси 

неприпустиме, як не сумісне із вимогами моральності та гуманності і таке, що 

спричиняє моральну шкоду людині.  

У місті Черкаси на території КП «Черкаська служба чистоти» існує 

притулок розрахований на 300 тварин (90 вольєра), Крім цього, функціонує 

благодійна організація «Друг», яка опікується безпритульними тваринами та 

надає допомогу КП «ЧСЧ» в утриманні тварин у притулку. 

Правила утримання і поводження з тваринами у м. Черкаси встановлюють 

порядок утримання, використання, визначення ступеня небезпечності (соціальної 

адаптованості) тварин в умовах міста, визначають права та обов’язки власників 

собак і котів, а також контроль у цій сфері. Пунктом 6 Правил визначено, що 

контроль та нагляд за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог 

цих Правил, інших нормативно-правових актів у сфері тримання собак, котів та 

диких тварин, забезпечення реалізації державної політики щодо захисту тварин 

від жорстокого поводження, у межах своїх повноважень, у м. Черкаси 

здійснюють: виконавчий комітет Черкаської міської ради, Головне управління 

Національної поліції у Черкаській області, управління інспектування Черкаської 

міської ради, органами самоорганізації населення, головами ОСББ та ЖБК. За 

порушення вищеозначених Правил передбачена відповідальність за ст. 154 

Кодексу України про адміністративні правопорушення  -  попередження або 

накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 

трьох до п’яти неподаткових мінімумів доходів громадян. 

Спеціалістами управління інспектування постійно здійснюється контроль за 

дотриманням Правил утримання і поводження з тваринами у місті Черкаси. 



Власникам тварин проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання Правил під 

час вигулювання собак та вручаються пам'ятки про адміністративну 

відповідальність у разі їх порушення.  

За ІІ півріччя 2017 - І півріччя 2020 рр. на предмет утримання і поводження з 

тваринами у місті Черкаси спеціалістами управління інспектування розглянуто  

письмових звернень за: ІІ півріччя 2017 – 8 шт., 2018 – 3 шт., 2019 – 7 шт., І півріччя 

2020 – 4 шт. 

Адміністративною комісією виконавчого комітету Черкаської міської ради 

розглянуто протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 154 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення "Порушення правил тримання собак і 

котів" за: ІІ півріччя 2017 - 4 шт., 2018 - 1 шт., 2019 – 1 шт., І півріччя 2020 – 1 шт. 
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