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 Одеська обласна рада

Депутату Одеської обласної ради 

Тамілі АФАНАСЬЄВІЙ

    Обласна державна адміністрація розглянула депутатський запит 
підтриманий рішенням Одеської обласної ради від 17.12.2021 №404-VІІІ, 
відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» та інформує.
  Відповідно до статті 19 Конституції України, обласна державна 
адміністрація, як місцевий орган виконавчої влади та її посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 
  Положеннями пункту 3 статті 16 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» місцевими державними адміністраціями передбачено здійснення 
державного контролю за використанням та охороною лісів, надр, води, 
атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних 
ресурсів.
  З урахуванням положень пункту 14 статті 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» місцевим державним адміністраціям від районних і 
обласних рад делеговані повноваження щодо підготовки і подання на 
затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 
особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 
щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 
історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які 
охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій 
щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства 
дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та 
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добуванням об’єктів тваринного світу.
  Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних 
угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та 
рослинного світу» до статті 321 Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» додано пункт 2, яким уповноважено місцеві ради 
проводити організацію та здійснення заходів щодо захисту тварин від 
жорстокого поводження.
  Зазначені повноваження також визначені пунктом 372 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування» де зазначено, що виключно на 
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання 
щодо прийняття рішень про організацію та здійснення заходів з захисту тварин 
від жорстокого поводження.
  На підставі вищевикладеного, обласна державна адміністрація повідомляє 
про відсутність власних повноважень щодо питань поводження з 
безпритульними тваринами на території рад та територіальних громад.
  Водночас зазначаємо, враховуючи небайдуже ставлення до тварин 
обласною державною адміністрацією посилено інформаційно-роз’яснювальну 
роботу з питань захисту тварин від жорстокого поводження.
  
 З повагою
   
Заступник голови Сергій ПІДГАЙНИЙ
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