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"Велич і рівень морального розвитку нації можна  
визначити по тому, як вона ставиться до тварин" 

Махатма Ганді 
 

Одними із важливих факторів приналежності до європейської цивілізації є успішне 
впровадження проектів і програм гуманного ставлення суспільства до тварин. За даними 
Всесвітньої організації захисту тварин, Україна охоплює  п’ятірку країн з найгіршою станом  
безпритульних тварин, разом з Албанією, Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією. На сього-
дні в Україні відсутня єдина пріоритетна програма захисту бездомних тварин,а деякі проекти 
реалізуються безсистемно і носять епізодичний характер. 

Проблема, пов'язана з наявністю  бездомних тварин, актуальна та вкрай гостра для ба-
гатьох країн. Бездомні тварини являють собою загрозу і можуть  становити  небезпеку  для  
здоров'я людей,  переносять  різні інфекційні захворювання (понад 100),  погіршують саніта-
рно-епідеміологічний стан міста і країни в цілому,стають причиною великої кількості ДТП. 
Україна лідирує у світі за кількістю безпритульних тварин.  

Із врахуванням європейських та інших досвідів країн, де вирішена проблема бездом-
ності тварин – передбачає застосування комплексного підходу та проектно-оріентованого 
управління до вирішення проблеми таких як: обов'язкова система обліку та реєстрації дома-
шніх тварин; обмеження  масових народжень домашніх тварин, при цьому ввести диферен-
ційоване оподаткування шляхом зниженою величини податку на стерилізацію тварини; по-
силення відповідальності за порушення «Правил утримання домашніх тварин»; надання  на-
селенню доступних цін на стерилізацію та кастрацію тварин; просвітницька робота з насе-
ленням про відповідальне і гуманне поводження з тваринами; безповоротний вилов бездог-
лядних собак і розміщення в притулках, пошук господарів, а також передача приватним при-
тулкам для подальшого утримання. Якщо кількість тварин, що відловлюються, набагато пе-
ревищує кількість притулків, для недопущення зупинки прийому тварин – застосування ев-
таназію до незатребуваних тварин після встановленого строку тримання доти, доки зберіга-
тиметься така необхідність, тобто робота за принципом «притулку необмеженого прийому»; 
контроль за утриманням собак на закритих територіях підприємств та організацій: не допус-
тити неконтрольованого розмноження і виходу за межі території; надати населенню можли-
вості передати до притулку непотрібну тварину. 
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Усі держави, що прагнуть вважатися європейськими мають мати стратегію,що базу-
ється на розробці та впровадження  проектів та програм направлених на постійне покращен-
ня умов проживання бездомних тварин, не може бути байдужими до цих стандартів і зо-
бов’язана на правовому рівні виконувати їх. Закон України «Про захист тварин від жорсто-
кого поводження». Європейські стандарти гуманного поводження з безпритульними твари-
нами, порушується самою владою,що призводить до таких катастрофічних випадків і ситуа-
ції в Україні . В наш час є і розповсюджується практика знищення бездомних тварин кому-
нальними і приватними підприємствами за розпорядженням місцевих органів влади, випадки 
масового отруєння бездомних тварин, ці факти жорстокого ставлення, які залишаються без-
карними, з тваринами в усіх містах України. 

Успішна реалізація програм і проектів направлених на покращення умов регістрації, 
захисту та проживання бездомних тварин вимагає розробки низких проектів і програм,що 
інтегруються із державними та міжнародними нормативно-правовими стандартами і закона-
ми які направлені на покращення умов безпеки життєдіяльності. Основною умовою успішної 
реалізації таких проектів і програм в Україні є удосконалення моделей та методів ефективної 
на основі впровадження інноваційних механізмів і креативних технологій,а також забезпе-
чення умов виконання існуючих заходів «Про захист тварин від жорстокого поводження ». 
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Тероризм належить до числа тих проблем, з якими людство зіштовхнулося вже багато 
десятиліть тому. Та виняткової гостроти й небезпеки це системно-соціальне явище набуло в 
набуло в наш час, в умовах глобалізації, масштаби якої особливо відчутні вже на початку 
ХХІ століття. Тероризм у будь-яких формах загрожує безпеці багатьох країн та громадян, 
призводить до надзвичайно суттєвих політичних, економічних втрат, справляє потужний 
психологічний вплив на значні маси людей, позбавляє життя мирних громадян.  

Не виключення є і Україна, в якій, дедалі частіше спостерігається тенденція до збіль-
шення кількості терористичних актів. Так, згідно статистичних даних Служби Безпеки Укра-
їни (СБУ), протягом лише 2012 р. зафіксовано 259 проявів з ознаками терористичного спря-
мування (для порівняння за аналогічний період 2011 р. – 235). Враховуючи також політичну 
ситуацію, що склалася на сьогоднішній день, можливість виникнення терористичних актів 
стає дедалі реальнішою, що свідчить про актуальність розгляду даної теми. 

Сформована на сьогоднішній день державна система протидії тероризму являє собою 
сукупність суб’єктів протидії тероризму та нормативно-правових актів, які регулюють їх дія-
льність. Значну роль в даній системі займає ДСНС України, основна мета якої полягає в мі-
німізації і/або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними теро-
ристичними проявами та іншими видами терористичної діяльності.  

Згідно з Планом заходів завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 11 липня 2013 р. № 547-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концеп-

ції боротьби з тероризмом», на 2013-2020 роки, на ДСНС України також покладається: 


