
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 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. Мета 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку 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» (далі – проєкт акта) розроблено з 

метою виконання положень Указів Президента України від 23 березня                       

2021 року № 111 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України 

в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» та                          

від 29 вересня 2022 року № 675/2022 «Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, 

використання та відтворення лісів України в особливий період». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проєкт акта розроблено на виконання абзацу другого пункту 15 

доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля до Указу Президента 

України від 23 березня 2021 року № 111 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози 

національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо 

їх нейтралізації» та підпункту 4 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання 

та відтворення лісів України в особливий період», введеного в дію Указом 

Президента України від 29 вересня 2022 року № 675/2022. 

Частиною четвертою статті 11 Закону України «Про адміністративні 

послуги» встановлено, що плата за надання адміністративної послуги 

(адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного 

місцевого бюджету, крім випадків, встановлених законом. 

Частиною третьою статті 36 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» визначено, що кошти від реалізації користувачам 

мисливських угідь ліцензій, а також за видачу посвідчень мисливця та 

щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання зараховуються на рахунок центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, 

і використовуються на охорону та відтворення державного мисливського 

фонду. Зазначені кошти включаються до кошторису доходів і видатків 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111/2021
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лісового та мисливського господарства, і на цю суму зменшується обсяг його 

фінансування за рахунок Державного бюджету України. 

Вартість ліцензій на добування мисливських тварин у мисливських 

угіддях України, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 16 травня 2011 року № 179, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 24 травня 2011 року за № 625/19363. 

Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державним 

агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та 

республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з лісового і 

мисливського господарства, та розмір плати за їх надання, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 червня 2011 року № 491-р. 

Наказом Державного комітету лісового господарства України                      

від 31 серпня 2000 року № 97 «Про використання коштів, отриманих від 

реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських 

тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток 

обліку добутої дичини та порушень правил полювання», зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 року за № 599/4820 (далі – наказ 

Держкомлісгоспу), визначено механізм використання коштів, що надходять від 

реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування мисливських 

тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток 

обліку добутої дичини та порушень правил полювання. 

Проте, наказ Держкомлісгоспу не узгоджується з вимогами Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 та Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за 

№ 130/22662. 

 

3. Основні положення проєкту акта  

Проєктом акта пропонується затвердити 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. 

У зв’язку з прийняттям проєкту акта потребуватиме визнання таким, що 

втратив чинність, наказ Держкомлісгоспу. 

 

4. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові 

акти: 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»; 

Закон України «Про адміністративні послуги»; 
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Указ Президента України від 23 березня 2021 року № 111 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про 

виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та 

першочергові заходи щодо їх нейтралізації»; 

Указ Президента України від 29 вересня 2022 року № 675 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про 

охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий 

період»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 червня 2011 року                       

№ 491-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які 

надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними 

органами та республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з 

лісового і мисливського господарства, та розміру плати за їх надання»; 

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України                         

від 16 травня 2011 року № 179 «Про затвердження Вартості ліцензій на 

добування мисливських тварин у мисливських угіддях України», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2011 року за                          

№ 625/19363; 

наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 

«Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного 

бюджету за витратами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України                         

17 січня 2013 року за № 130/22662. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових видатків з державного 

бюджету України та місцевих бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта не потребує публічних консультацій із заінтересованими 

сторонами. 

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 

функціонування і застосування української мови як державної. У зв’язку з цим 

не зазначається позиція відповідних заінтересованих сторін: уповноважених 

представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи 

відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників 

всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав осіб з 

інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх 

спілок, Уповноваженого із захисту державної мови. 

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності. 

Проєкт акта з метою проведення громадських обговорень опублікований 

на офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
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України (https://mepr.gov.ua/) та Державного агентства лісових ресурсів 

України (https://forest.gov.ua/). 

 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті акта відсутні положення, що: 

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист людини 

і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

Проєкт акта надіслано до Національного агентства з питань запобігання 

корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. 

Проєкт акта не потребує проведення громадської антикорупційної, 

громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-правової 

експертиз. 

 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проєкту акта дозволить затвердити 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. 

Проєкт акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на 

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян і держави; розвиток регіонів,  підвищення чи  зниження 

спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості 

населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я 

населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші 

суспільні відносини. 

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на інтереси окремих верств 

(груп) населення, об’єднаних спільними інтересами. 

 

 

Голова  

Державного агентства лісових  

ресурсів України                                                                 Юрій БОЛОХОВЕЦЬ 
 

«___» ___________ 2022 р. 

https://mepr.gov.ua/

