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Шановний Тарасе Михайловичу! 

 

На підставі презентації «Програми контролю за утриманням домашніх 

тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на 2020-2022 роки» (надалі Програма), проведеної 20.08.2019 року 

спільно Департаментом міського благоустрою та КП «Київська міська лікарня 

ветеринарної медицини», а також ґрунтуючись на надісланих до Комісії з 

питань захисту тварин файлах, надаємо Вам зауваження та пропозиції щодо 

презентованої Програми [Додаток 1 до цього листа]. 

 

  

Кому: Київська міська державна адміністрація 

Департамент міського благоустрою 

В.О. Директора Департаменту Панчій Т.М. 

 

Копія: Комунальне підприємство 

«Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 

В.О. Директора КП Мазур Н.В. 

 

Від кого: Мезінова Олександра Вікторівна 

голова Комісії з питань захисту тварин при 

Департаменті міського благоустрою КМДА 
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Звертаємо Вашу увагу на наступні фактори: 

А. Важливість прийняття презентованої Програми лише після 

внесення суттєвих правок і доповнень. Програму обов’язково треба 

прийняти до кінця поточного року, вона є стратегічною для столиці, але для 

прийняття Програма потребує значних правок і доповнень. На презентації 

проекту зоозахисники вже висловилися з цього приводу. 

Б. Критична обмеженість у часі. Файли запропонованої Програми були 

отримані Комісією з питань захисту тварин (надалі КЗТ) 19-го серпня, і Ви 

надали нам час для обробки інформації лише до 1-го вересня [42 сторінки 

тексту, 4 файли]. Тому в даному листі будуть викладені лише основні 

зауваження та пропозиції. 

В. Нагальність громадського обговорення проекту. В Пояснювальній 

записці до Проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження 

Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх 

тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на 2020-2022 роки» в розділі 5 «Громадське обговорення» 

зазначено: «Проект рішення не потребує проведення консультацій з 

громадськістю». Як Ви особисто впевнилися на презентації Програми, у неї 

багато недоліків, отже просимо Вас організувати громадські консультації та 

надати громаді міста інтернет-доступ до усієї документації, повідомивши 

суспільство через ЗМІ, оскільки наразі більшість киян, включаючи багато 

зоозахисників, не знає про проект Програми. Нагадаю, мова йде про 

бюджетні кошти міста Києва, саме про гроші платників податків, в розмірі 267 

млн. 624 тис. грн. 

Г. Необхідність створення робочої групи з метою поліпшення 

Програми та усунення критичних недоліків (включаючи оптимізацію 

будівництва Центру та кладовища для тварин як складових Програми). 

Просимо Департамент міського благоустрою створити відповідну робочу 

групу, з участю КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», 

Постійної комісії КМР з питань екологічної політики та Комісії з питань захисту 

тварин. 

 

 

ДОДАТОК 1 «Основні рекомендації та зауваження Комісії з питань 

захисту тварин (КЗТ) до проекту Програми контролю за утриманням 

домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на 2020-2022 роки»: 



1. Необхідність приведення Програми у відповідність до зауважень і 

правок КЗТ до проекту Правил утримання собак та котів в м. Києві. 

Обґрунтування: Програма та Правила взаємопов’язані, а КЗТ 

запропонувала правки, які значно поліпшать систему піклування 

міськими тваринами. 

2. Необхідність виключення з Програми пунктів щодо встановлення 

комплексів «Собача вбиральня» для прибирання за твариною. 

Обґрунтування: а) за даними КЗТ комплекси для прибирання не 

показали свою ефективність. В свою чергу, КП та Департамент міського 

благоустрою не надали ніякої інформації щодо ефективності 

встановлення комплексів «Собача вбиральня» за попередні роки; б) в 

проекті Правил утримання собак та котів в м. Києві повинен бути пункт 

про обов’язковість прибирання екскрементів тварин їх господарями, 

власними силами, а також пункт про відповідальність господарів 

тварин за неприбирання екскрементів; в) в Програмі чітко не розписана 

реалізація механізму «Собачої вбиральні», отже не врахований той 

факт, що такий захід потребує постійного супроводження та 

обслуговування, у тому числі через хуліганство, що є додатковими 

надмірними витратами. 

3. Необхідність усунення або зміни процесу збирання та транспортування 

трупів тварин екіпажами КП. Згідно з відповіддю Департаменту 

міського благоустрою за номером 064-3079 від 28.05.2019 року, в КП є 

лише три екіпажа, що є недостатньою кількістю для багатомільйонного 

міста. Відповідно до даних КЗТ, це часто призводить до того, що в 

одному екіпажі транспортуються і живі тварині, і тіла загиблих тварин. 

КП повинно або припинити транспортування трупів загиблих тварин 

(підписати угоду з іншою організацією-підрядником), або ж придбати 

спеціально обладнані додаткові екіпажі з метою відокремлення 

транспортування мертвих тварин разом з живими. Обґрунтування: а) 

ризики масового розповсюдження хвороб та інфекцій від трупів тварин 

серед живих тварин; б) морально-етичні аспекти поводження з 

тваринами; в) уникнення нанесення глибоких психологічних травм 

тваринам, коли їх транспортують в замкнутому просторі автомобіля 

разом з трупами тварин; г) в Програмі обов’язково мають бути 

зазначені наявні ресурси для описаної діяльності та усі ресурси 

(людські, фінансово-матеріальні тощо), додатково необхідні для 

вирішення описаної проблеми. 



4. Необхідність відновлення структури Програми 2020-2022 років за 

зразком Програми 2017-2019 років. Обґрунтування: Програма 2017-

2019 років була декілька разів перевірена юристами, отже в ній відсутні 

протиріччя. Водночас в документації по проекту Програми 2020-2022 

років відсутня оцінка відповідальних юристів КМДА та КП, що може 

призвести до виникнення складних проблем під час реалізації 

Програми, до фінансових втрат міського бюджету та до перевищення 

повноважень з боку відповідальних юридичних і фізичних осіб. 

5. Необхідність отримання висновків юристів щодо Програми з метою 

уникнення протиріч українському законодавству. Зокрема потрібно 

визначити в Програмі демонополізацію певних функцій КП, наприклад: 

тестування собак за програмою "Собака-компаньйон". Обґрунтування: 

а) вже була ситуація, коли в зауваженнях до проекту Правил утримання 

собак та котів в м. Києві КЗТ зазначила пункти, внесені або збережені 

КП, що протирічать законодавству України або ж є перевищенням 

повноважень з боку КП; б) згідно з досвідом минулих років, КП бере на 

себе певні функції, які не в змозі нормативно виконувати, що 

призводить до проблем, конфліктів, скарг. Про це вже неодноразово 

говорили зоозахисники та писали ЗМІ. 

6. Необхідність акцентування більшої уваги на створенні зон для вигулу 

тварин в розділі III «Визначення проблем, на розв’язання яких 

спрямована програма». Має бути чітко визначений період, протягом 

якого КП, КМДА та РДА створять максимально можливу кількість зон 

для вигулу тварин в Києві. Обґрунтування: а) зони для вигулу тварин є 

важливими, зокрема зважаючи на те, що місця для вигулу тварин є 

меншими за площею та менш зручними; б) в поточних Правилах 

утримання собак та котів в м. Києві, в Додатку 4 «Положення про 

функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві», зазначено: 

«2.3. Зони для вигулу тварин мають бути відведені у кожному парку та 

сквері на території міста. Площа зони для вигулу тварин не повинна 

бути менша за 30 відсотків маршрутів, які розташовані на територіях 

парків та скверів. Також у якості зон для вигулу тварин вважаються 

зони відчуження вздовж доріг та під лініями електропередач, санітарні 

зони навколо АЗС і т. п., пустирі, ліси, лісопосадки, території, що мало 

відвідуються (схили Дніпра), береги річок (крім територій пляжів та 

місць масового відпочинку)». 

7. Необхідність створення достатньої кількості муніципальних 

майданчиків для дресирування тварин шляхом внесення відповідного 



проекту до Програми. В розділі III «Визначення проблем, на 

розв’язання яких спрямована програма» зазначено: «Недостатня 

кількість належним чином облаштованих місць, зон та майданчиків для 

вигулу та/або тренувань домашніх тварин змушує власників 

здійснювати вигул собак на територіях загального користування, у 

зонах зелених насаджень і рекреаційних зонах, парках, скверах. Ця 

проблема провокує створення конфліктних ситуацій між власниками 

тварин та пересічними громадянами». Обґрунтування: вже багато 

років міська влада та КП не можуть створити в Києві таку кількість 

майданчиків для дресирування тварин, якої було б достатньо і, 

водночас, кількість яких, з метою раціонального використання ресурсів, 

відповідала б реальним потребам власників собак та кінологів залежно 

від районів столиці. Тобто насамперед необхідні не витрати на 

облаштування майданчиків для дресирування тварин, а створення 

проекту мережі таких майданчиків і виділення місця для них. КП може 

виступати в ролі учасника цього процесу, але ніяк не в ролі управителя 

майданчиків (є список причин), отже провідна роль має бути надана 

Департаменту міського благоустрою та місцевим громадам. 

8. Необхідність посилення моніторингу з боку КМР та громади Києва за 

підготуванням проекту Програми та ефективністю її виконання. До 

розділу IX «Координація та контроль за ходом виконання програми» 

потрібно внести інформацію, що Постійна комісія КМР з питань 

екологічної політики та Комісія з питань захисту тварин при 

Департаменті міського благоустрою також здійснюють моніторинг 

виконання Програми, уточнюють показники, та розробляють 

пропозиції щодо доцільності реалізації тих чи інших заходів, щодо 

включення додаткових заходів і завдань, обсягів і джерел 

фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та 

окремих її завдань і заходів тощо. Обґрунтування: низький якісний 

рівень проекту Програми 2020-2022 років та відсутність доступної і 

зрозумілої громадськості звітності за основними показниками 

виконання Програм 2012-2016 та 2017-2019 років. 

9. Необхідність фінансової обґрунтованості Програми та її деталізації. В 

Програмі, зокрема в розділі VII «Ресурсне забезпечення програми», 

відсутній конкретизований опис, на що саме, в яких обсягах та за якими 

напрямками будуть використовуватися кошти міського бюджету. Це 

означає, що Програма є незавершеною та не доробленою, Програма не 

дає можливості спрогнозувати її ефективність за конкретними 



заходами та чітко перевіряти цільове використання коштів. 

Обґрунтування: а) в Програмі згадується концепція «Культурний вигул 

тварин в місті», але концепція як документ відсутня; б) в Додатку А 

«Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні 

показники Київської міської цільової програми контролю за 

утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки» 

відсутні статті витрат міського бюджету за кожним заходом, за кожною 

витратою коштів, натомість зазначено багато середніх показників, які 

не відображають доцільність витрат. Приклад: по пункту 4.1.1. 

«Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької 

роботи» відсутня маркетингова концепція заходів з описом плану по 

кожному просвітницькому заходу, по кожній акції в ЗМІ тощо.  

10.  Необхідність розробки і внесення в Програму концепції посилення 

співпраці з правоохоронними органами та юридичної підтримки 

опікунів тварин, зоозахисників, притулків і волонтерів, у їх боротьбі з 

протизаконними собачими боями, з іншим насильницьким 

використанням тварин, з догхантерами тощо. Обґрунтування: КМДА та 

КП не мають і не матимуть повноважень для виконання функцій поліції 

та прокуратури. Водночас КМДА і КП мають важелі впливу та ресурси, 

щоб поліпшити роботу поліції і прокуратури у попередженні та 

розслідуванні злочинів проти тварин і їх власників або опікунів. 

11.  Необхідність розробки і внесення в Програму концепції оптимізації 

витрат. В проекті Програми відсутнє пояснення, чому для її реалізації 

потрібна саме така величезна сума коштів платників податків. 

Обґрунтування: концепція оптимізації витрат міського бюджету на 

Програму має включати в себе широкий перелік безкоштовних і 

низьковитратних заходів, які сприятимуть реалізації Програми. Іншими 

словами: далеко не завжди для реалізації Програми потрібні значні 

кошти – Комісія з питань захисту тварин може це довести. 

12.  Необхідність розробки та внесення в Програму антикорупційних 

механізмів. Обґрунтування: Департамент внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту КМДА неодноразово виявляв фінансові та інші 

порушення в роботі комунальних підприємств, які мали піклуватися 

безпритульними тваринами за рахунок міського бюджету. Комісія з 

питань захисту тварин готова надати додаткову інформацію по цій темі. 

13.  Необхідність внесення до Програми можливості реєстрації тварин 

лише у одній з систем на вибір: Tracer, РДТ, Animal ID. Обґрунтування: у 



КП та КМДА немає важелів для штрафування власників тварин, які 

зареєстрували тварину в міжнародній системі Tracer або Animal ID, але 

не зареєстрували тварину в міській системі РДТ. Крім того, КП вже було 

помічене у протизаконному тиску на власників тварин, щоб ті 

реєструватися саме і тільки в системі РДТ. 

 

Чекаємо на Вашу відповідь відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

 

З повагою, 

Олександра Мезінова 

 

 

 

 

  

 




