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РОЗВИТОК КІНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В АСПЕКТІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОБАК, СТРОК СЛУЖБИ ЯКИХ 

ЗАКІНЧИВСЯВикористання службових собак кінологічними службами є одним із аспектів який підвищує ефективність діяльності Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших державних органів та формувань. Кінолог та службова собака є двома складовими робочого елемента кінологічної служби, які виконують завдання та функції, і, якщо соціальне забезпечення та гарантії кінолога (у відповідних службах) законом встановлені та реалізуються, то аналогічна ситуація зі службовою собакою є неоднозначною.Важливість проблеми обумовлюється проявами уваги законодавця до проблем тварин, а саме ратифікацією 18.09.2013 Європейської конвенції про захист домашніх в аспекті їх утримання.Прикладом нормативно-правового акта, який врегульовує поставлену проблему є Наказом МВС України № 1145 від 01.11.2016 який затверджує «Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України», яка визначає основи організації діяльності кінологічних підрозділів територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України, порядок використання службових собак під час здійснення службових завдань, спрямованих на протидію злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, правила утримання, придбання, ветеринарного забезпечення та списання службових собак, а також основи організації діяльності навчальних закладів поліції (з питань службової кінології), у яких здійснюють підготовку кінологів [1].© Авдєєв В. О., 81Колотік А. С., 2018
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Зазначена інструкція встановлює, що цуценята чи службові собаки, у яких у процесі вирощування чи використання на службі виявлено неусувні вади, хвороби та недоліки, обмеження в тому числі через їх вік, що виключають використання собаки (цуценяти) у службовій і діяльності підлягають вибракуванню, списанню чи передачі до іншого підрозділу. Прописаний механізм списання, складання акту про вибракування чи евтаназію, але проблема забезпечення вибракованої чи списаної собаки законодавцем не охоплена.Вітчизняні дослідження також вказують, на неоднозначність ситуації в підрозділах: Буровський П. зазначає, жодних пенсійних виплат на утримання собак підрозділів національної поліції немає, та після закінчення строку служби, а саме 8 років, її передають у розпорядження державним органам місцевого самоврядування або в комунальну власність. Після цього частими випадками використання їх є виконання функцій охорони або, трапляється так, що кінолог забирає собаку додому на власне утримання [2]. В той же час Броваренко Д. Звертає увагу на стратегію забезпечення чотирилапих, які залишаються у підрозділах, умовами утримання такими ж, як і до виходу на «пенсію». (у вольєрах, з регулярним вигулом). Натомість договірні або особисті собаки кінологів залишаться у господарів [3].Дані розбіжності вказують на необхідність запровадження єдиної системи.Безумовно, звертати підвищену увагу та ресурси на користь проблеми забезпечення тварин в період реформування основних державних інституцій може бути недоцільно, але зарубіжний досвід [4] вказує на ефективні, економні методи вирішення вказаної проблеми, а саме обрання саме варіанту переводу тварини до іншого підрозділу, в якому фізичний її стан займає не вирішальну роль.Прикладом такого варіанту є використання собак для емоційної підтримки вразливих соціальних категорій під час соціальної роботи чи навіть кримінального провадження.
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КІНОЛОГІЧНА СЛУЖБА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯНа сьогодні кінологічна служба займає дуже важливе місце в системі силових органів нашої держави, використання службових собак є настільки ефективним, що досі жодний технічний засіб не зміг замінити собою гострий нюх собаки. Саме через це кінологічні підрозділи існують у більшості силових структур України, а саме: Національній поліції України, Державній прикордонній службі, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії України та ін. Перед кожною з цих служб стоять свої специфічні завдання, тому і кінологічні підрозділи кожної з них мають свої особливості.Ми спробуємо окреслити загальний стан кінологічної служби в умовах сьогодення: від підготовки кадрів до саме несення служби. Почнемо саме з узагальненої характеристики системи підготовки кінологів.Складовою кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності силового органу є підготовка інспекторів-кінологів зі службовими собаками, яка здійснюється за такою системою: базова підготовка інспекторів-кінологів у Кінологічному навчальному© Мальцев В. В., 83Прокопенко О. Ю., 2018
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