Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення
Новокаховської міської ради ,,Про встановлення Правил утримання собак і котів у
місті Нова Каховка”
1.Вид та назва регуляторного акту:
рішення Новокаховської міської ради від 23 грудня 2009 року №1353 ,,Про
встановлення Правил утримання собак та котів у місті Нова Каховка” №1353 зі
змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради від 20.12.2018 року №1630
2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ
комунального господарства Новокаховської міської ради.
3.Цілі прийняття регуляторного акту:
На виконання вимог підпункту 2 пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 2009 року №1320-р ,,Про затвердження Національного
плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до
них територій на 2010-2015 роки” було прийнято рішення міської ради від
23.12.2009 року №1353 ,,Про встановлення Правил утримання собак і котів у місті
Нова Каховка” зі змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради від
20.12.2018 року №1630. Вищезазначені 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 інше.
4.Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2020 року по
01.04.2020 року.
5.Тип відстеження: періодичне відстеження.
6.Методи одержання результатів відстеження: статистичні.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність
регуляторного акту, а також способи одержання даних:
Інформація Держпродспоживслужби, інформація від комунальних
підприємств, інформація адміністративної комісії.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
Показники:

2017
про 2

Кількість складених протоколів
адміністративну відповідальність за
порушення Правил
0
Кількість зареєстрованих собак
Кількість людей, які потерпіли від 102
укусів домашніх та безпритульних
тварин

2018
7

2019
16

0
97

0
86

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення
визначених цілей:
Протягом дії Правил утримання собак і котів у місті Нова Каховка кількість
безпритульних собак зменшилась, проводиться їх вакцинація та стерилізація;
реєстрація домашніх собак громадянами не здійснюється; за порушення Правил
утримання собак і котів у місті Нова Каховка здійснюється притягнення громадян
до адміністративної відповідальності; кількість потерпілих людей від укусів собак
зменшується.

Рішення Новокаховської міської ради ,,Про встановлення правил утримання
собак і котів в місті Нова Каховка” від 23.12.2009 року №1353 має низький ступінь
досягнення визначених цілей, але зазначені Правила не потребують змін чи
доповнень.
На 2020 рік пріоритетним завданнями є робота з населенням щодо
необхідності реєстрації домашніх тварин, посилення контролю за додержанням
Правил громадянами, продовження вакцинації та стерилізації безпритульних
тварин.
Періодичне відстеження результатів акту буде здійснено у березні 2023 року.

Перший заступник міського голови
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