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Усі держави, що прагнуть вважатися європейськими мають мати стратегію ється на розробці та впровадження 
проектів та програм направлених на постійне ня умов проживання бездомних тварин, не може бути байдужими до 
цих станддгг» бов'язана на правовому рівні виконувати їх. Закон України «Про захист тварин від шщ кого 
поводження». Європейські стандарти гуманного поводження з безпритульамч § ш нами, порушується самою 
владою,що призводить до таких катастрофічних випадки т ції в Україні . В наш час є і розповсюджується 
практика знищення бездомних тв-їг< - г ' ] нальними і приватними підприємствами за розпорядженням місцевих 
органів владе г-.:ш масового отруєння бездомних тварин, ці факти жорстокого ставлення, які залишають*» 
карними, з тваринами в усіх містах України. 
Успішна реалізація програм і проектів направлених на покращення умов рег ."тяїїйІ, захисту та проживання 
бездомних тварин вимагає розробки низких проектів і програне інтегруються із державними та міжнародними 
нормативно-правовими стандартами ш ми які направлені на покращення умов безпеки життєдіяльності. 
Основною умовою :л реалізації таких проектів і програм в Україні є удосконалення моделей та методів 
ефеетчшйЙ на основі впровадження інноваційних механізмів і креативних технологій,а також змвЖ чення умов 
виконання існуючих заходів «Про захист тварин від жорстокого поводжень 

Література: 
Рахманов В.А. Проблема бродячих собак у містах // «Вегеринарна патології 1 ІЩ №1.ст. 136-140 
 
Гилинська І.Л. Закордонна екологічна етика про взаємовідношення " людей-тв - -з* \ світ" // Нова література з 
культурознавства. Дайджест. II. З 995. С. 23-25. Кажарська О. З&шїіі'тіШй^і сучасний світ // Партнер. № 10/01. 
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. , Слободян ІВ., 
Саміло А.В., старі&Щ шкдадгйіафедри права та менеджменту у сфері цивільного за: Львівськт'ї"державііий 
університет безпеки життєдіяльності 

Тероризм належить до числа тих проблем, з якими людство зіштовхнулося вже '.,'ЖЛ 1 десятиліть тому. Та 
виняткової гостроти й небезпеки це системно-соціальне явище наб' набуло в наш час, в умовах глобалізації, 
масштаби якої особливо відчутні вже на в»: XXI століття. Тероризм у будь-яких формах загрожує безпеці 
багатьох країн та гроні призводить до надзвичайно суттєвих політичних, економічних втрат, справляє пот 
психологічний вплив на значні маси людей, позбавляє життя мирних громадян. 
Не виключення є і Україна, в якій, дедалі частіше спостерігається тенденція до т шення кількості 
терористичних актів. Так, згідно статистичних даних Служби Безпеки У їни (СБУ), протягом лише 2012 р. 
зафіксовано 259 проявів з ознаками терористичного ; мування (для порівняння за аналогічний період 2011 р. - 
235). Враховуючи також пояпи ситуацію, що склалася на сьогоднішній день, можливість виникнення 
терористи чию; _ стає дедалі реальнішою, що свідчить про актуальність розгляду даної теми. 
Сформована на сьогоднішній день державна система протидії тероризму являє е: >; сукупність суб'єктів протидії 
тероризму та нормативно-правових актів, які регулюють: пильність. Значну роль в даній системі займає ДСНС 
України, основна мета якої полягас в «а» німізації і/або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з 
технологічними -г-зв* ристичними проявами та іншими видами терористичної діяльності. 
Згідно з Планом заходів завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міні,-» України від 11 липня 2013 р. № 
547-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Коаліції боротьби з тероризмом», на 2013-2020 роки, на 
ДСНС України також покладається:
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- проведення аналізу тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межами, причин і умов, що 
впливають на його поширення, забезпечування постійного своєчасного обміну інформацією про реальні і потенційні 
терористичні загрози в Україні, у тому числі про фінансування тероризм}', та за результатами вносити в 
установленому порядку до органів державної влади пропозиції для вжиття відповідних заходів боротьби з 
тероризмом 
- забезпечування проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи, 
спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення 
мети. 
- систематичне інформування громадськості про результати антитерористичної діяльності, розмішування в 
засобах масової інформації матеріали з актуальних питань боротьби з тероризмом; 
- участь у наданні психологічної допомоги та реабілітації постраждатим внаслідок терористичних актів; 
- участь у межах компетенції у проведенні додаткових заходів щодо контролю за обліком вибухових 
речовин 
- участь у розробленні критеріїв віднесення об'єктів незалежно від форм власності до переліку об'єктів 
можливих терористичних посягань; 
- участь у розробленні в межах компетенції стандартів, правил і технічних умов антитерористичної 
захищеності об'єктів можливих терористичних посягань та правил антитерористичної безпеки 
Таким чином, необхідно відзначити, що незважаючи на те, що у боротьбі з тероризмом головна мета органів та 
підрозділів ДСНС України - захист населення та території у разі загрози та виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, необхідно не 
забувати про організаціішситрофшактичні заходи, які направлені на попередження їх виникнення та навчання 
населення до дій в умовах терористичного акту. 

Література: 
1. Закон України „Про основи національної безпеки України" // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. 
- ст. 351. 
2. План заходів ДСНС України з реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2013 р. № 547-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом», на 
2013-2020 роки 

УДК 004.021+630.432 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛІСОВОМУ 
МАСИВІ 

Устіловський Я. В.,Кобилкін Д.С, Рак Ю.П., завідувач кафедри управління проектами, інформаційних 
технологій та телекомунікацій, д-р техн. наук, професор Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

За останні роки у всіх розвинутих країнах світу реалізуються програми та портфелі проектів направлених на 
проведення глибоких досліджень щодо проблем прогнозування виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій 
(далі НС) природнього чи техногенного характеру. До них відносяться масштабні лісові пожежі, які 
характеризуються значними масштабами, швидкістю поширення фронту пожежі та сильною руйнівною дією [1]. Це 
завдає значних матеріальних та екологічних збитків державі. Глобальна інформатизація та кібернетизація 
суспільства ускладнила процес безпеки життєдіяльності людини від наслідків лісових І, пожеж і, як наслідок, 
вимагає розробки більш сучасних методів і моделей управління проектами та програмами із використанням 
літальних апаратів чи авіації в цілому. 
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