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№
від “8” квітня 2009р.
на № ________ від “____”___________ 2009р.

Голові
Київської міської державної
адміністрації
Черновецькому Л.М.
Шановний Леоніде Михайловичу!
Ми, Молодіжна Ліга Захисту Тварин, мали велику надію на вашу
адміністрацію, особливо, коли ви, на відміну від ваших попередників, прийняли
гуманну програму регулювання чисельності безпритульних тварин (далі Програма).
Здавалося б, перший крок до цивілізованого вирішення проблеми зроблено та більш
того, продемонстровано приклад для наслідування всій Україні - за Києвом
потягнулися регіони. Але за результатами 2008 та початку 2009рр. стало остаточно
зрозумілим, що вкрай мізерно прийняти нормативно-правовий акт, необхідно ще
діяти для його реалізації.
На жаль, КМДА не виявила бажання активно працювати з метою імплементації
викладених в Програмі принципів. Весь цей час Програма працювала завдяки
громадським організаціям, окремим опікунам-волонтерам та за підтримки Директора
КП "Київська міська клініка ветеринарної медицини" Панченка А.М. Зрозуміло, що
без адміністративної та фінансової підтримки міської влади, Програма не дасть
очікуваних результатів, адже ресурси громадськості не безмежні.
Події останніх місяців переконливо доводять, що робиться все для того, щоб
повернути старі, відносно дешеві, але неефективні та жорстокі методи регулювання
чисельності безпритульних тварин.
До таких висновків ми дійшли, маючи абсолютно логічні підтвердження з боку
КМДА:
1. Повна відсутність фінансування Програми у 2008р., хоча на всіх
засідання Комісії нас запевняли, що гроші ось-ось будуть виділені;
2. За весь час роботи по Програмі, не було зроблено жодного кроку з
метою розширення мережі стерилізаційних пунктів та пунктів
перетримки, хоча нами були запропоновані досить конкретні та мало
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бюджетні варіанти. А з 2009р. було повністю відмовлено в єдиній
безкоштовній перетримці, що працювала на базі комунальної клініки
по вул.Електротехнічна, 5. Зараз ГО та волонтери перетримують собак за
власний кошт, про яку масову стерилізацію та ефективність Програми
можна говорити за таких обставин?
3. На «відкритому» Конкурсі представники КМДА обрали нового
Директора КП «Притулок для тварин» Дроздову О.Ю., яка
виявилася досить некомпетентною в сфері роботи з тваринами, та
проявляє зухвалу бездіяльність у співпраці з Молодіжною Лігою
Захисту Тварин, не дивлячись на те, що ми декілька разів намагалися
встановити

контакт,

пропонували

свою

допомогу

та

надавали

конструктивні пропозиції. Також, що дуже важливо, Директор зробила
все для того, щоб з підприємства пішла Анна Гориніна, людина, яка
більше 9-ти місяців працювала в притулку в пгт. Бородянка та досягла
значних успіхів, залучивши допомогу волонтерів та ГО, в налагоджені
ефективної роботи та сприянні позитивним оцінкам змін в Притулку з
боку громадськості. Наразі, в Притулку спостерігається повернення до
стану речей, який був до приходу Анни та команди волонтерів, особливо
щодо утримання та роботи з тваринами.
4. За весь час роботи Програми зовсім не проводилася інформаційнопросвітницька робота, яка повинна залучати широку громадськість до
підтримки гуманної схеми та роботі по вирішенню цієї проблеми. КМДА
не було ініційовано жодного суттєвого матеріалу в СМІ (статті,
сюжети, програми) для роз’яснення цілей Програми та шляхів вирішення
проблеми. Натомість, нагнітання масової істерії, з приводу нашестя
безпритульних тварин, почалося вже з середини 2008р. і набуло свого
піку на початку 2009р.
5. З

кінця

2008р.

почалися

масові

централізовані

отруєння

безпритульних тварин, загинуло дуже багато вже стерилізованих і
повністю адекватних собак, якими опікувалися офіційно зареєстровані в
ЦІТі волонтери і які не несли нікому загрози. Ми маємо результати
розтину трупів з різних кінців міста, які доводять, що отруюють
єдиним препаратом, такі факти беззаперечно говорять про те, що
робиться це централізовано.
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6. Нещодавно, Ви звільнили з посади Директора КП «Київська міська
клініка ветеринарної медицини» Панченка А.М., єдину людину, яка з
розумінням ставилася до Програми, та робила все в межах своїх
можливостей, щоб вона діяла ефективно. Панченко А.М. активно та
продуктивно співпрацював з громадськістю і безперечно зробив свій
вагомий внесок щоб Програма не «померла» в перший ж місяць її
прийняття.
І це лише декілька фактів, які змусили нас вдатися до рішучих дій. Надалі, ми
не бачимо конструктиву в тому, щоб просто спілкуватися на Комісії без жодних
подальших конкретних дій, які ведуть до змін та вирішенні цієї соціальної
проблеми. Ми будемо активно залучати підтримку української громадськості та
міжнародної спільноти з метою змусити київську владу реанімувати Програму
та зробити її дієвою. Молодіжна Ліга не відмовляється від своєї безпосередньої
допомоги в реалізації заходів Програми та консультацій міської влади з цього
приводу.
Додаємо Відкритий лист, в якому зазначені наші вимоги до КМДА, більш
детально, з конкретним планом дій готові ознайомити Вас та Голову Комісії
Кільчицьку І.Р. на особистій зустрічі в найближчий, зручний для Вас час. Також
додаємо адресати, куди було направлено листа, та список людей, які вже висловили
свою підтримку виключно гуманним та системним и

іжн
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