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IJаказ,Nuliнiстерства захисту довкiл.ltя

та IIриродних pecypciB Украiни

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських мисливських iнспекторiв

I. Загальнi положення

1. I_{e Положення визначас повноваження, завдання, ocHoBHi напрями

органiзаЦiТ роботи, обов'язки i права громадських мисJlивських iнспекторiв
(далi громадськi iнспектори), якi здiйснrоють громалський контроJIь за

полюванням.

2. Громадськi iнспектори lrризначаються Щержлiоаге}Iтством або його

територiальними органами.

З. Оргаrriзацiяt лiя.rrьносr,i ,га ко[Iтроль за робоr,ою I,I)омадсьJ(I,1х iнсгtек.горiв

здiйiснr<lк;т,ься /{ерlсзtiсагентством або його територiаJIьними орI.анаN4и, якi:

проволять 7добiр громадських iнспекторiв;

ЗДiЙСНЮЮТЬ МеТОДИчне забезпечення дiяльностi та пiдвищення рiвня
квалiфiкацiТ громадських iнспекторiв; :

спрямовують роботу громадських iнспекторiв шляхом складання планiв та
I]идаFrьIя письмоl]их розпоряджень (наказiв) на пpOBelIeIlrIrI рrэйдiв, IIов'язаних з

охороною держаr]ноI.о мисjlивського фоrrду, }IаlIаю,гь практичну /lolloMor.y в Тх

органiзаtдiТ та проведеннi ;

cltliHt<ltoTb робо'гу грома/]ських iнспекторiв за piK.

l1. Лорядок призначення громадських iHcrreKтopiB

l. ['рома7lськIlми itlспекторами можуть бути громаiдяни УкраТни, якi

досяI,ли lБ poKlB.
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2. Особа, яI(а маС HaMip бутИ громадськиМ iнспек,гором, подас ло

flержлiсаген],ства або його ,lериторiаJIьного органу I]исьмову заяву, у якiй

зазначастьсЯ прiзвище, власне iм'я та IIо батьковi (за наявностi), piK

НаРОДЖеННЯ, МiСЦе роботи, домашня алреса та номер контактного те.тIеdlону.

КеРiвник структурного пiдроздillу з питань мисливського господарства та

полювання l]ержлiсагентства або його територiальFIоl,о органу розглядае

ПОДаНУ ЗаЯВУ, ПРОВодить iз особою спiвбесiду на знання законодавства у галузi

мисливського госпо/Iарства та поJIювання та у га;rузi охорони, використання i

вiд,гворення 1,варинного свi,гу, охорони праrдi та технiки безгlеки пiл час

проведення рейдiв, пов'язаних з охороною державного мисливського фонду,

гроNlалсЬким KOHтpoJreM за гIоJIюI]анням i надас письмове IItl,цання керiвrrику

сFJого opI,aHy Ilpo llризFIаt{еIIня цiеi особи громаl{ським iнсгtектором, Il{o

оформrrrосться вiдllовiдriими наказами оргаrliзаtдiйно-розпоряllчоt,о харак,геру

або надае йому вмотивоl]ану вiдмову.

З, Грома;lським iHctTeKтopaм видаеться посвiд.tеttняt, за форruою, наведеною

у додiатку 1 до 11ього ГТо;rоrкеi{ня.
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Mo}Iie ItlорlчFlо гIро/Iов}куватLIся за [озI,i,гивними резуJlt,,га,i-амl{ 1lо(iо.r.и.

Оцiнка резуlrь,га,riв роботи здiйснюсться керiвникомt cTpyKTypI{oI.сl

II1дроздlлу з питань N,IисJIивського господарства та IIолюванн.я /lерх<лiсагент,стtза

аоо його територlального органу на тriдставi щорiчноl,о звiту громадського

iнспектора за формою, r-rаведеною У Додаtку 2 до цього Полоiкення,



6. I-ропаадськлtй irrспектор дiс

повноваження оргаЕу, який видав
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в мех(ах тери,горiТ,

посвiд.лення.

на яку розповсюджуються

7. Громадськi iнспектори здiйснююr,r, громадський контроJIь за

питань мисливського господарстtsа та

територiального оргаFIу, який координуе

ПОЛЮВаННям без звiльнення вiд основноi роботи та додатковоi оплати працi.

8. Стимулtовання громадських iнспекторiв здiйснюсться вiдтrовiдно до

cTaTTi 41 ЗаконУ Украiни <I1po мисливське господарство та полIовання)).

III. Координацiя дiяльностi громадських iнспекторiв

2. Ст,руктурнrай пiдроздiл з

по"IIюваI{ня /]ержrriсагеIlтства, його

дlяльнlсть гроN{адського 1нспек.гора:

законодавс,Iва у сферi поJIюваIIня ,га веде об-lriк проведеноi'робо.ги,



IV. Права та обовОязки громадських iнспекторiв

1. Громадськi iнспект,ори NIaK)Tb право:

шеребуватИ iЗ власною N{исллIвською зброекl незалежно вiл cTpoKiB

полюваннЯ пiд час Ilроведення рейдiв, пов'язаних з охороною державного
мисливського фо"/tу, оргаl+iзова}Iих /dержлiсагсн,I,отвоlи, /{еря<еtсоiнсttекцiсю r.a

зберiгання, носiliilя збрсlТ, ви/даного вiдrrовiдlними оргагlаN,Iи (гriдрtlздli:lами)

поlttцtt, що використовус,гься пiд час рейду, яttий очOJIюс посадова особа

tIровоlIити фоtографуванrlя, звукозаtlис, KiHo- ,га вiдеозйсlмку як ;цодатковi

Iъ правиJI поJIювання та iншtлх

вимог, ycTaHoBJieFIpIX Законом УкраТни ,,Про мисJIивське господIарство та
поJII()вання));

забезпечення дiя"гrьностi в
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2. Громадський iнсгtектор зобов'язаний:

дотримуватись вимоI, за.конодавстI]а пiд час проведення рейдiв;

виконувати покладенi на нього обов'язки;

ПОЛаВатИ flержлiсагеI]тотву або Його територiаJIьномч органу звiт не

пiзнiше нiж за тих{день до закiнчення строку дiт посвiдаIення гроп{адського

iнспектора;

РОЗ'ЯСнкrtsати громадянам вимоги законодавства в r,а.пузi мисjlивсьItого

господарства та поJIювання.

1. Особа може бути

ануJIюванIiям посвiдченttя

гtозбавлена IIoBIloBa}KeHb грома.цського irтспектора з

юванIiям посвiдчення у разi:
-_i.

ненадаЕi_ttя tlдорiчногсl звiту за ватановленою формrэю;

FIеI,атt4RtlоТ оцiякlл йсlго рсlбо.ги;

оргаI{ом, якии 14ого вилав.

З. lнформацiя

Начаllьник вiддiлу охоропи

про

прийiчtаеться гоJ]оi]оIо fiерх<лiсагеLI.j.с.t,ваl

керiвгlикоп,t терtлторiаJ[ьного органу

т,tsаринного cBiTy Управлiнrlя
n*oion, бiорiзномо*ri].rr' фU7= Володипtи р ЩОМАIII.ПIНЕЦЬ


