
 
 
 

Про дисциплінарне стягнення 
Байдича В.Г. 

 
 

Слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області здійснюється до-
судове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДР за 
№ 12019240170000432 від 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 299 КК України. У ході 
досудового розслідування встановлено, що 17.11.2019, близько 15 год. 30 хв., 
у с. Кузьмин Красилівського району Хмельницької області водій автомобіля 
“VolkswagenTiguan” із державним номерним знаком ВХ 0091 ВІ Байдич Воло-
димир Григорович, директор Державного архіву Хмельницької області, 
прив’язав собаку до свого автомобіля та волочив її по асфальтобетонному 
покриттю, тим самим здійснюючи знущання над твариною. 

На підставі листа слідчого управління Головного управління Національ-
ної поліції у Хмельницькій області від 17.12.2019 року за вказаним фактом 
порушено дисциплінарне провадження щодо директора Державного архіву 
Хмельницької області Байдича Володимира Григоровича. Дисциплінарною 
комісією за результатами розгляду дисциплінарної справи встановлено таке: 

17.11.2019, близько 15 год. 30 хв., у с. Кузьмин Красилівського району 
Хмельницької області Байдич В.Г., прив’язав собаку до свого автомобіля та 
волочив її по асфальтобетонному покриттю, тим самим здійснюючи знущання 
над твариною. Відповідний факт зафіксовано працівниками правоохоронних 
органів у ході здійснення досудового розслідування кримінального провад-
ження, внесеного до ЄДР за № 12019240170000432 від 18.11.2019. Наявний 
також відеозапис вчинення відповідних дій, поширений більшістю можливих 
способів донесення інформації до населення. 

Байдич В.Г., у ході здійснення дисциплінарного провадження, надав 
письмові пояснення стосовно обставин справи, які було враховано при визна-
ченні ступеню вини, характеру і тяжкості вчиненого проступку. Так, комісією 
встановлено, що здійснюючи знущання над твариною, Байдич В.Г. діяв 
умисно, усвідомлював значення своїх дій та мав змогу керувати ними. 
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За змістом частини першої статті 1 Закону України “Про державну 
службу” державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена 
діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. 

Відповідно до статей 6, 18 Закону України “Про захист тварин від жор-
стокого поводження” виховання гуманного ставлення до тварин є важливою 
складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. При 
поводженні з тваринами не допускається: примушування тварин до виконання 
неприродних для них дій, що призводять до травмувань; використання тварин 
в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо. 

Частиною 1 статті 3 Європейської конвенції про захист домашніх тва-
рин, яку ратифіковано Законом України “Про ратифікацію Європейської кон-
венції про захист домашніх тварин”, передбачено, що ніхто не повинен спри-
чиняти для домашньої тварини непотрібного болю, страждання або пригні-
чення. 

Важливим виявом громадської оцінки професійної діяльності державних 
службовців є авторитет державної служби в суспільстві, який слід розглядати 
як загальновизнаний вплив, що його вчиняють на переконання й поведінку 
людей державні службовці, завдяки притаманним або приписуваним їм влас-
тивостям або заслугам. Важливою складовою такого впливу є обов’язкова 
наявність зворотного зв’язку – реакції громадян, населення на професійну 
діяльність державних службовців, її оцінка ними. 

Поведінка державного службовця загалом має відповідати очікуванням 
громадськості та забезпечувати довіру суспільства та громадян. Вбачається, 
що знущання над собакою дискредитувало Байдича Володимира Григоровича 
як державного службовця в очах громадськості.  

З огляду на таке, у діях державного службовця, щодо якого здійснюва-
лося дисциплінарне провадження, вбачається вчинення дисциплінарного про-
ступку, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 65 Закону України “Про 
державну службу”, а саме дії, що шкодять авторитету державної служби. 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністра-
ції”, статей 65, 66, 69 Закону України “Про державну службу”, розглянувши 
подання дисциплінарної комісії Хмельницької обласної державної адміні-
страції з розгляду дисциплінарних справ від 04.02.2020: 

1. За вчинення дисциплінарного проступку – дії, що шкодять авторитету 
державної служби, оголосити догану БАЙДИЧУ Володимиру Григоровичу, 
директору Державного архіву Хмельницької області. 

2. Керівнику апарату обласної державної адміністрації забезпечити ви-
дачу Володимиру Байдичу належним чином завіреної копії розпорядження про 
накладення на нього дисциплінарного стягнення під розписку. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


