
ПРОЄКТ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від _________20__ р. № _________ 

 

 

 

 

Порядок 

використання коштів, отриманих від реалізації користувачам 

мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а 

також за видачу посвідчень мисливця та щорічних контрольних 

карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання Держлісагентством 

коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на 

добування мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця та 

щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання. 

 

2. Використання коштів спеціального фонду здійснюється за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, 

КПКВК 2709010 «Керівництво та управління у сфері лісового господарства», 

що визначений для Держлісагентства Законом України про Державний бюджет 

України на відповідний рік. 

 

3. Використання коштів спеціального фонду проводиться 

Держлісагентством з метою забезпечення належного фінансування необхідних 

заходів з охорони та відтворення державного мисливського фонду.  

 

4. Кошти спеціального фонду отримані від реалізації користувачам 

мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за 

видачу посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток обліку добутої 

дичини і порушень правил полювання, що надійшли на відповідний рахунок 

Держлісагентства, використовуються в межах фактичних надходжень згідно з 

кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2002 року № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 

2003 р., № 9, ст. 380; 2004 р., № 17, ст. 1182; 2005 р., № 4, ст. 230; 2006 р., № 7, 

ст. 367; 2007 р., № 6, ст. 227; 2009 р., № 23, ст. 730; 2011 р., № 5, ст. 248; 2012 
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р., № 22, ст. 837; 2017 р., № 48, ст. 1488; 2019 р., № 58, ст. 1997; 2020 р., № 45, 

ст. 1442; 2021 р., № 35, ст. 2090, № 92, ст. 5968; 2022 р., № 56, ст. 3313). 

 

5. Кошти спеціального фонду отримані від реалізації користувачам 

мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за 

видачу посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток обліку добутої 

дичини і порушень правил полювання, використовуються на охорону й 

відтворення державного мисливського фонду відповідно до чинних 

нормативно-правових актів за такими напрямами: 

придбання, відлов і розселення мисливських тварин; 

придбання кормів та мінеральних добавок для підгодівлі мисливських 

тварин; 

придбання медичних препаратів для профілактики захворювань 

мисливських тварин та здійснення інших протиепізоотичних заходів; 

будівництво, реконструкція та ремонт біотехнічних споруд; 

придбання та зберігання зброї і боєприпасів до неї, спеціальних засобів та 

пошиття форменого одягу; 

придбання та обслуговування інформаційних, технічних та програмних 

засобів, телекомунікацій та зв’язку, комп’ютерних систем електронного обміну 

даними, транспортних засобів, обладнання та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених, на Держлісагентство та його територіальні органи 

завдань у цій сфері; 

виконання науково-пошукових робіт; 

фінансування видавничої діяльності, теле- та радіопрограм з питань 

охорони й відтворення мисливської фауни; 

виготовлення та оформлення бланків посвідчень, контрольних карток, 

ліцензій, паспортів, дипломів, трофейних листів, емблем, знаків та іншої 

поліграфічної продукції. 

 

6. Операції з коштами спеціального фонду Держлісагентством 

відображаються:  

у бухгалтерському обліку - відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших 

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, 

встановленому Мінфіном;  

у фінансовій та бюджетній звітності – відповідно до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

«Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; Порядку заповнення форм 

фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252; Порядку 

складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і 
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пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України                      

09 лютого 2012 року за № 196/20509. 

 

7. Держлісагентство має право передавати товарно-матеріальні цінності та 

основні засоби, придбані за кошти спеціального фонду,  згідно з цим Порядком 

територіальним органам, підприємствам, установам, які належать до сфери 

управління Держлісагентства у відповідності до вимог законодавства, які 

можуть використовуватись, виключно, для охорони і відтворення державного 

мисливського фонду. 

 

8. Залишки коштів, що не були використані в поточному році, зберігаються 

на рахунках спеціального фонду для покриття відповідних витрат у наступному 

бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. 

 

____________ 


