
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 квітня  2019 року            м. Чернігів    № 41/VII-18 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Гусак Р. В. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Гусак Регіни Вікторівни та 

відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" міська рада вирішила: 

 

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Гусак Р. В. на 

розгляд заступнику міського голови – керуючому справами виконкому      

Фесенку С. І., начальнику юридичного відділу міської ради Миколаєнко Р. С. 

 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Гусак Р. В. до 20 травня 2019 року. 

 

 

 

Секретар міської ради            М. ЧЕРНЕНОК 

 



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПУТАТ
Гусак Р. В. 

ReginaH@ ukr.net
066 209 55 05

24.04.2019 № _8__________

Міському голові 
Атрошенку В.А.

Депутатський запит

Щодо заборони перебування 
пересувних цирків, що використовують тварин 
на території міста Чернігова

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися

зооволонтери та мешканці міста Чернігова в кількості 200 осіб з вимогою

заборони гастролей пересувного ВЕЛИКОГО ЦИРКУ ШАПІТО «Вогні

Києва», в якому використовуються тварини.
\

Використання тварин в пересувних цирках є порушенням закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження»:

Ст. 4 -  має бути забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх 

біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

Ст.25 встановлено, що при дресируванні звірів не допускається 

нанесення їм побоїв, їх залякування, примушування тварин до виконання дій, 

що їх травмують.

А одним з найвагоміших аргументів на користь заборони тварин під

mailto:ReginaH@ukr.net


час циркових вистав є негативний вплив таких видовищ на дітей. У дітей 

викривлюється світосприйняття, оскільки замість захисту слабшої істоти 

доросла людина домінує над нею.

З огляду на вищенаведене, просимо Вас сприяти забороні 

перебування

ВЕЛИКОГО ЦИРКУ ШАПІТО «Вогні Києва», в якому 

використовуються тварини в місті Чернігові.

Враховуючи викладене ,керуючись ст.ст.21,22 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» прошу Вас надати відповідні доручення 

профільному заступнику, управлінню культури ,щодо вирішення даного 

питання.

Про результати прошу повідомити мене у встановлений законом

термін.

Депутат міської ради Р. В. Гусак
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