Звіт про роботу
Комісії з питань захисту тварин
при департаменті міського благоустрою та
збереження природного середовища за 2017
Ініціативна група з питань захисту тварин була створена в серпні 2015 року
активістами громадських організацій Києва. У березні 2016 року ініціативна
група провела установчі збори (протокол № 1 від 28.03.2016) та обрала склад
консультативного органу з питань захисту тварин при Департаменті міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА).
23 вересня 2016 року, за наказом №77 Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища (КМДА) була створена Комісія з питань
захисту тварин. До складу Комісії увійшли 12 представників громадських
організацій та два депутати Київської міської ради. Були обрані голова
Комісії, заступник Голови та секретар.
За 2017 рік роботи Комісії було проведено 38 робочих зустрічей. Члени
Комісії регулярно приймають участь у засіданнях депутатських комісій
Київської міської ради.
Організовано та проведено під протоколи 8 офіційних засідань Комісії з
залученням
директора
Департаменту
благоустрою,
представників
Департаменту благоустрою, начальника Управління екології, депутатів
Постійної екологічної Комісії.
Членами Комісії з питань захисту тварин велася робота по запровадженню в
дію зоозахисної петиції до Київської міської ради «Визнати вуличних котів
частиною екосистеми міста Києва, дозволити їм вільно жити в підвалах,
горищах та інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів».
Було зібрано 10505 голосів киян, що дало можливість розглянути петицію
Для успішної реалізації проекту були залучені провідні українські ЗМІ.
Представники Комісії брали участь у зйомках сюжетів, інтерв’ю, прямих
ефірів, написанні прес-анонсів та прес-розсилках. Загальна кількість заходів
з залученням ЗМІ - 42 висвітлення. В підтримку гуманного ставлення до
тварин було проведено інформаційну роботу з населенням, організовано та
проведено 15 зустрічей з депутатами. Були розроблені та надруковані
інформаційні листівки та флаєри. Голова Комісії захисту тварин була
залучена до розгляду проекту рішення «Про деякі питання безпритульних
котів» на сесії Київської міської ради як доповідач. Проект рішення було
прийнято за підтримки більшості голосів депутатів КМР (86 голосів). Також,
була створена офіційна група «Вільні коти в екосистемах міст» для
координації та надання рекомендацій містам України, які приєднались до
реалізації проекту (18 міст).
Члени Комісії організовували та приймали участь у мітингах та акціях в
підтримку прав тварин – 27 заходів.
Членами комісій було ініційовано та підтримано акцію під Голосіївським
РОВД м. Києва «Садиста - за грати!», з вимогами відкрити кримінальне
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провадження стосовно шкуродера Кияниці. Члени комісії на протязі півтора
року постійно брали участь у цій справі, 24 липня 2017 року Суд обрав міру
покарання для шкуродера у вигляді 6 місяців за гратами.
Також члени Комісії приймали участь у заходах в підтримку притулків
Києва та у судових засіданнях з питань захисту тварин від жорстокого
поводження.
Члени Комісії проводили інформаційно-просвітницьку діяльність, надавали
методичні рекомендації, висвітлювали в засобах масової інформації питання
пов’язані з гуманним ставленням до тварин (прес-конференції, участь у
телепрограмах, прямих ефірах, радіо-ефірах, публікації в друкованих
виданнях, публікації в інтернет-виданнях, в соціальних мережах) – 32
висвітлення.
На постійній основі проводилась інформаційна, просвітницька та методична
робота в соціальних мережах: створено та адмініструється 15 сторінок та
груп в соціальних мережах по тематиках захисту, відповідального утримання
та прилаштування тварин. Загальна кількість підписників 47 234 особи.
Загальна кількість офіційних звернень, запитів, листів
Комісією – 105 од.

ініційованих

Були заплановані та виконані робочі поїздки в інші міста України для обміну
досвідом - Житомир, Львів, Одеса, Миколаїв, Бориспіль.
Всього за звітний період членами Комісії приймалося близько 30 вхідних
дзвінків на день (12750 дзвінків в загальній кількості). В тому числі: скарги
від мешканців щодо жорстокого поводження з тваринами, скарги щодо
функціонування та виконання обов’язків співробітниками профільних
комунальних установ міста, щодо якості обслуговування в комунальних
ветеринарних лікарнях та інші.
Членами Комісії проводилася юридична підтримка мешканців щодо захисту
прав тварин та звернення в правоохоронні органи.
Організація та проведення міжнародної конференції Pets Care & Control in
Ukraine 2017 по гуманному ставленню до тварин, в якій взяли участь 186
учасників із 45 міст України та 17 спікерів в тому числі з Великобританії,
Канади, Бельгії. Було розіслано близько 520 запрошень владам українським
міст та селищ щодо участі у конференції. Була організована он-лайн
трансляція конференції, відзняті відео- та фото- матеріали, створена сторінка
конференції в мережі Facebook та канал конференції на YouTube. Були
розроблені та розіслані прес-анонси, пост-релізи для залучення ЗМІ.
Розроблені та надруковані методичні матеріали, флаєри, банери по питанням
відповідального та гуманного ставлення. Після завершення конференції
учасникам та запрошеним був розісланий комплект методичних матеріалів,
презентації, відеозаписи доповідей.
У вересні 2017 року члени Комісії відвідали міжнародну конференцію з
захисту прав тварин «Make a change for Stray Dogs» у Мадриді, яку
організувала Партія захисту тварин (Нідерланди). Під час візиту члени
Комісії провели ряд зустрічей з лідером Партії захисту тварин, сенатором
Європарламенту - Маріаною Тіеме. А також, з представниками провідних
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політичних партій Європи та міжнародних зоозахисних організацій з
Нідарландів, Німеччини, Великобританії, Австралії, Франції, Іспанії, Швеції.
В грудні 2017 року члени Комісії приймали делегацію від Партії захисту
тварин в Україні та займались організацією зустрічей щодо дотримання прав
та розвитку благополуччя тварин в Україні.
Члени Комісії надають підтримку та консультації зоозахисним організаціям
України: Миколаїв, Дніпро, Одеса, Бориспіль, Вишгород, Обухів, Полтава,
Біла Церква, Павлоград та інші міста щодо реалізації комплексу сучасних
гуманних ініціатив по тваринам.
Члени Комісії приймають активну участь у законотворчій діяльності,
надають рекомендації щодо внесення змін до українського законодавства,
приймають участь у робочих групах та засіданнях щодо розробки
законопроектів.
Також, налагоджують співпрацю з міжнародними зоозахисними
організаціями, в тому числі з членами коаліції ICAM (IFAW, RSPCA,
WSPA), а також, Dog Trust, Humane Society International, Four Paws та
багатьма іншими організаціями з таких країн як Великобританія, Канада,
Німеччина, Польща, Чехія, Естонія, Нідерланди з метою отримання
провідного досвіду та консультацій щодо гуманного ставлення до тварин.
Волонтерська діяльність членів Комісії:
1.) Кількість врятованих з вулиць котів - 531 тварин
2.) Кількість врятованих з вулиць собак – 402 тварин
3.) Кількість стерилізованих тварин – 856 тварини
4.) Кількість вилікуваних собак та собак на лікуванні – 316 тварин
5.) Кількість вилікуваних котів та котів на лікуванні – 180 тварин
6.) Кількість прилаштованих тварин – 380 тварин
7.) Робота по піару тварин в цілях прилаштування – близько 70 оголошень на
день, та близько 3 годин на день.
8.) Кураторство притулків та утримання притулків та міні-притулків - 8
9.) Загальна кількість тварин на кураторстві - до 3 тисяч тварин
10.) Кількість виїздів на випадки отруєння, замурування, жорстоке
поводження з тваринами - 28 випадків.
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