
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

13 сесія 8 скликання 

 

від 28 листопада  2017                                                                             №669 

 

Про щеплення домашніх тварин 

(проект регуляторного акту) 

 

На виконання Закону України  «Про захист тварин від жорстокого поводження», з 

метою сприяння проведення, державною службою ветеринарної медицини, 

профілактичних щеплень проти сказу собак та котів, що належать громадянам, які 

мешкають на території населених пунктів міської ради, відповідно до ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Зобов’язати жителів Баранівської об’єднаної територіальної громади, які  

утримують домашніх тварин, а саме котів та собак або які доглядають за ними, 

забезпечити їм клінічний  огляд і проведення профілактичних щеплень від сказу та 

інших захворювань домашніх тварин. 

 

 

 

Міський голова                                                                             А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз регуляторного впливу 

 

(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308). 

Назва регуляторного акта – «Про щеплення домашніх тварин» 

Розробник документа – Баранівська міська рада  

Відповідальна особа – головний спеціаліст юрисконсульт відділу 

юридичної та кадрової роботи Головня Віталій Валерійович. 

Контактний телефон – (04144) 4-20-35. 
 

№ 

п/п 

Розділ Опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Визначення проблеми  

(доведення існування 

проблеми. Оцінка 

важливості проблеми)  

- відсутність чітко встановлених правил та норм 

поведінки фізичних осіб у сфері забезпечення профілактики 

щеплення домашніх тварин;  

- відсутність чітко встановленого   комплексу заходів,   

необхідних  для забезпечення порядку щеплення тварин 

на території міста; 

- безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з 

вини яких вони виявляються кинутими, що також призводить 

до постійного збільшення їх кількості, що унеможливлює 

створення безпечних умов для  життєдіяльності мешканців та 

покращання санітарно-епідемічного стану міста.  

Визначення причин 

проблеми. 

(аналіз причин та умов її 

виникнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем 

є недостатнє регулювання відносин у сфері утримання тварин 

на території міста, зокрема, відсутність чіткого нормативного 

регулювання: 

• прав та обов'язків суб'єктів у вказаній сфері; 

• норм та правил поведінки, що забезпечують утримання 

тварин на території міста, за порушення яких можливо 

притягнути винних осіб до відповідальності. 

Розв'язання викладених проблем за допомогою 

ринкових механізмів не уявляється можливим. 

Чинні нормативно-правові акти не регулюють 

відносини у сфері проведення профілактичних щеплень 

домашніх тварин, що забезпечувало б їх виконання.  

        На сьогодні в місті не має діючого нормативного акту, 

який би здійснював регулювання у сфері  профілактичних 

щеплень проти сказу тварин, які належать громадянам, що 

мешкають на території населених пунктів міської ради.  

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за 

все на громадян (мешканців та гостей міста), яким не 

забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, 

у тому числі, захист прав тварин, належний санітарний 

стан. 

 Зокрема, не проведення профілактичних щеплень домашніх 

тварин призводить до  неможливості  створення небезпечних 

умов для життєдіяльності мешканців та покращення 



санітарно-епідемічного стану міста. 

2 Цілі регулювання 

(Чітке визначення цілей 

даного регуляторного 

акта) 

Цілями регулювання є сприяння проведення 

профілактичних щеплень тварин, урегулювання правових 

відносин між органами місцевого самоврядування та 

громадянами, які  утримують собак, кішок та інших тварин, 

також достатній рівень профілактики за порушення у вказаній 

сфері.  

3 Альтернативні способи 

досягнення  

цілей 
 

Альтернативними способами досягнення мети 

регуляторного акту є: 

1. Здійснення контролю за станом проведенням 

профілактичних щеплень домашніх тварин на території міста 

на підставі санітарних норм та інших правил згідно чинного 

законодавства. 

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо 

проведення профілактичного щеплення на території міста, 

чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги 

використовувати свої права в галузі реалізації права 

власності на тварин та дотриманні їхніх прав. 

Стаття 154 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачає відповідальність за порушення 

правил тримання собак та котів. 

Разом з тим вказаною статтею КУАП не 

конкретизовано види порушень. На теперішній час вказані 

правила міської радою не затверджені. Відсутність 

затверджених у встановленому законом порядку Правил 

проведення профілактичного щеплення унеможливлює 

притягнення осіб, винних у подібних порушеннях до 

передбаченої законом відповідальності. 

2. Залучення юридичних та фізичних осіб до 

добровільного вчинення дій, направлених на  проведення 

профілактичного щеплення на  території міста згідно норм 

чинного законодавства. 

 Залучення до вказаних дій на добровільної основі не 

є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до 



дотримання правил утримання тварин, оскільки такі дії не 

можуть вчинюватися виключно на добровільній основі, в 

деяких випадках необхідно застосовувати спосіб 

адміністративного примусу. Застосування такого способу є 

неефективним. 

3. Постійне здійснення заходів, направлене на 

проведення профілактичних щеплень домашніх тварин на 

території міста за рахунок місцевого бюджету. 

 Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він 

не забезпечує відповідальне ставлення мешканців до піднятих 

питань. Місцевий бюджет не може забезпечити постійне 

фінансування вказаних заходів власними силами та за 

власний рахунок. 

Таким чином, спосіб досягнення цілей - закріплення 

норм та правил поведінки у сфері утримання тварин в місті 

Баранівка є переважним перед іншими альтернативними 

способами досягнення мети регуляторного акту. 

Перевагою обраного способу досягнення встановлених 

цілей затвердження проекту рішення є формування прозорих 

вимог щодо проведення в місті єдиної політики з 

проведенням профілактичних щеплень, формування 

сприятливого для життєдіяльності людини середовища, 

раціонального використання ресурсів територіальної громади 

міста, захисту довкілля. 
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  Механізми та заходи, 

які забезпечать 

розв’язання проблеми.  

Для розв'язання викладених у цьому аналізі проблем 

пропонується застосувати наступний механізм та реалізувати 

наступні заходи. 

         -  проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців 

міста вимог та рекомендацій щодо обов’язкового проведення  

профілактичних щеплень домашніх тварин. 

                  - реєстрація  та  щеплення  домашніх  тварин, що 

сприятиме встановленню дійсної кількості домашніх тварин 

та створенню  безпечних умов для життєдіяльності  

мешканців;   

         -  здійснення  контролю  за  виконанням  вимог цього 

регуляторного акта. 

 

5 Обґрунтування 

можливості досягнення 

визначених цілей у разі 

прийняття рішення 

 

 

 

 

 

 

 

Можливість досягнення цілей регуляторного акту 

забезпечується у разі добросовісного виконання громадянам 

його вимог. 

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта 

можуть бути наступні:          

позитивні: 

- прийняття цього регуляторного акта дозволить 

удосконалити правове підґрунтя функціонування системи 

контролю у сфері проведення профілактичних щеплень 

домашніх  тварин  у м. Баранівка; 

- сприятиме формуванню гуманного ставлення до тварин, 



 забезпеченню безпеки громадян; 

- свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері 

проведення профілактичних щеплень домашніх тварин; 

- покращанню санітарно-епідемічного стану міста. 

6 Визначення очікуваних 

результатів 

 

 

 

 

До очікуваних позитивних факторів прийняття 

регуляторного акта відносяться: 

        • мінімізація витрат на впровадження передбачених 

регуляторним актом вимог. Витрати громадян, які мешкають 

на території населених пунктів міської ради є мінімальними 

та пов’язані з оплатою послуг зі щеплення та реєстрації 

домашніх  тварин; 

•          покращення санітарного стану міста; 

•         покрашення рівня благоустрою територій та 

санітарного стану міста; 

•         вигодами від прийняття акта буде користуватись 

вся територіальна громада міста. 

 

 

7 Обґрунтування строку 

дії акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акта 

встановлюється довгостроковий або до прийняття нових 

нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться 

зміни за підсумками аналізу відстеження його 

результативності. 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які 

можуть впливати на дію запропонованого регуляторного 

акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. 

Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта 

відсутній, так як його впровадження відповідає чинному 

законодавству. 

 

8 Визначення показників 

результативності акта 

 

 

Прогнозні значення показників результативності 

регуляторного акта встановлюються протягом одного року  

після набрання чинності актом, та базуються на: 

·  кількості порушень правил утримання собак та котів:  

розміри витрачених коштів на щеплення та реєстрацію 

домашніх тварин фізичними особами за власний рахунок. 

- комунальними службами  та підприємствами  за 

рахунок  місцевого  бюджету; фізичними особами, 

комунальними службами та підприємствами за 

власний рахунок; 

·  рівень поінформованості   фізичних осіб з основних 

положень акту.  

· кількість фізичних осіб,  на яких поширюватиметься дія 

акту;  

· розмір коштів   і   час,   що  витрачатимуться  фізичними 

особами,  пов'язаними з виконанням вимог акта; 

Фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог 

акта, витрачатимуться кошти на оплату послуг зі щеплення 

та реєстрації домашніх  тварин. 

Передбачається високий рівень поінформованості  

фізичних осіб з основних положень акта.   

9 Відстеження  Базове відстеження результативності даного рішення буде 



результативності акта  здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом. 

Повторне відстеження результативності даного рішення буде 

здійснено через рік з дня набрання ним чинності 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                  Ю.М Оханський 
 

 

 

 

 

Виконавець: 

Головня В.В. 


