
310 

 

компетенції. Український омбудсман має статусні характеристики подібні до 

більшості омбудсманів світу. Але при порівнянні статусу та компетенцію 

Уповноваженого із омбудсманами інших держав, у яких модель цього 

інституту вважається “сильною”, виникає необхідність розширення 

можливостей Уповноваженого щодо захисту прав людини у цивільному, 

адміністративному, кримінальному процесах, наділення правом законодавчої 

ініціативи тощо. 

 

Нестеренко Г.В., Ткаченко А.В. 

ХГПА 

СМІТТЯ НА ВХОДІ, СМІТТЯ НА ВИХОДІ 

Однією з цих основних проблем суспільства, на нашу думку, є звичайне 

побутове сміття. Авжеж не зовсім приємно дивитися на засмічені вулиці, парки, 

дитячі майданчики. Саме головне – прикро усвідомлювати, що це роблять  самі 

люди, які живуть в цьому ж місті. І ніхто не знає, за якою причиною вони це 

зробили: чи то за відсутністю відповідного рівня виховання, чи то за 

відсутністю сміттєвого контейнера
 
поблизу. 

Більше половини опитаних мешканців міста вважають «сміттєву» 

проблему швидше проблемою громадської культури. Щоб запобігти випадкам 

викидання сміття, територіальні громади, насамперед, мають забезпечити 

наявність сміттєвих контейнерів в громадських місцях, по-друге, вчасно їх 

очищати. 

Що стосується браку культури городян, то зупинити викидання цигарок і 

пластикових пляшок практично неможливо. Це питання повинно вирішуватись 

на рівні свідомості, а не на рівні боротьби з порушеннями. Ми вважаємо, що 

бажаючих смітити на вулицях і в парках виявилося б набагато менше, якби 

зазначені місця були достатньою мірою оснащені сміттєвими урнами і 

контейнерами. 

Порушенням є скидання сміття і бездіяльність комунальних служб, а не 

саме сміття. Таким чином ми і повинні боротись із засмічувачами і 

чиновниками, а не з бляшанками і пакетами від чіпсів. А щоб підвищити 

екологічну моральність населення,  пропонуються такі шляхи: 

1. Пропаганда. Обговорювати проблему сміття на телебаченні, в інших 

ЗМІ. 

2. На рекламних щитах потрібно писати прості істини і правила поведінки 

в місті і на природі. На них зараз в основному пишуть усяку нісенітницю. Так, 

до того ж, пропагують нездоровий спосіб життя. 

3. Розставити на вулицях більше яскравих і помітних урн. Як варіант, що 

зробить місто більш симпатичнішим, розмалювати сміттєві контейнері у 

яскраві кольори, що зробить їх краще помітнішими. Чи зробити із контейнерів 

персонажів казок, мультфільмів. Указане однозначно привертатиме увагу 

людей і викликатиме бажання викинути сміття саме в контейнер. 
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4. Розробити систему стягнень за нешанобливе ставлення до природи, так 

як це неприродний стан людини.  

5. Виховання нового покоління, для цього прищеплювати дітям любов до 

природи і думку  про те, що сміття повинно складуватися в певних місцях і 

перероблятись.  

Отже, якщо викиди промислових підприємств можна якимось чином 

регулювати і мінімізувати, стоки у водне середовище – очищати завдяки 

сучасним способам фільтрації, то ось викид дрібного сміття контролювати 

досить складно. Але ж для того, щоб його позбутися, треба докласти всього 

лише невеликі зусилля: кожній людині необхідно дотримуватися елементарних 

правил поведінки на вулицях: викидати сміття в суворо відведених для цього 

місцях. 

 

Оразов Довлет  

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛИЗМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Национализм нынче является очень актуальной темой. Он несет в себе 

как положительные, так и отрицательные черты. Национализм, прежде всего, 

понимался, как преданность своей нации, защита её единства, сохранения её 

самобытности. Националистическая риторика имеет право на существование, 

если она только не угрожает общественному порядку. Но, к сожалению, в 

последние годы национализм перешел эту черту и вступил в стадию 

отрицательную, такую, как угнетение национальных меньшинств, неуважение и 

пренебрежение их обычаев, оскорбления на почве национальной 

принадлежности и, что самое страшное, он привел к созданию отдельных 

группировок, и даже партий, базирующихся на ненависти к людям других 

национальностей. В недавнем прошлом мир был свидетелем того, к чему 

привели мнения одной нации об её исключительности и возвышенности. 

Гитлеровская Германия была уроком для всего человечества и надеемся, что 

такого больше не повторится. 
Необходимо не путать национализм с патриотизмом. Национализм, в его 

существующей форме, это по большей части ненависть к другим, а патриотизм 
– это любовь к Родине, стране, её традициям и обычаям. На национальные 
проблемы нельзя закрывать глаза или делать вид, что их вовсе не существует, а 
«заигрывание» с ними – только даст толчок этому явлению. Такое решение – 
это признание существования проблемы. В моем понимании, такие взгляды 
могут возникать у той части населения, которая не уважает ни свои, ни чужие 
обычаи и традиции, у населения, в котором есть не только экономические 
проблемы, но и проблемы в сфере воспитания, образования и культуры. Власти 
не должны необоснованно сваливать экономические, политические и другого 
рода проблемы на национальные меньшинства и на мигрантов. В результате 
этого в обществе только усилятся протестные настроения по отношению к ним, 
а это, в свою очередь, может привести к тяжелым последствиям. Правительство 
должно системно решать эти вопросы: создавать комитеты по межэтническому 


