
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від «___» _______ 2022 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 14 липня 2022 року 
№ 475 «Про затвердження Правил 
утримання домашніх, свійських 
тварин та птиці на території 
Олександрійської територіальної 
громади» 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів 
України «Про захист тварин від жорсткого поводження», «Про тваринний світ», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони навколишнього середовища України 
від 02.06.2009 № 264 «Методичні рекомендації з розробленням правил утримання домашніх 
тварин у населених пунктах», інших нормативно-правових актів, враховуючи рішення 
виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 09.06.2022 року № 273 «Про 
внесення змін до рішення міської ради від 14 липня 2022 року № 475 «Про затвердження 
Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Олександрійської 
територіальної громади» та висновки постійних комісій міської ради 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до рішення міської ради від 14 липня 2022 року № 475 «Про 
затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території  
Олександрійської територіальної громади», а саме: доповнити підпункт 2) пункту 1 
розділу ІІІ «Вимоги до утримання домашніх та інших тварин»: 

«- котів у приватному секторі – не більше 4 дорослих тварин (у разі перевищення 
граничної кількості тварин, дозволяється їх утримання за можливості забезпечення їм умов 
утримання відповідно до вимог законодавства та цих Правил, з обов’язковим отриманням 
письмової згоди від власників суміжних домогосподарств та/або користувачів суміжних 
земельних ділянок); 

- собак у приватному секторі – не більше 3 дорослих тварин (у разі перевищення 
граничної кількості тварин, дозволяється їх утримання за можливості забезпечення їм умов 
утримання відповідно до вимог законодавства та цих Правил, з обов’язковим отриманням 
письмової згоди від власників суміжних домогосподарств та/або користувачів суміжних 
земельних ділянок).» 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
будівництва та раціонального використання природних ресурсів та першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О.  
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 


