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Звертаемо Вашу увагу на обурення користувачiв мисливських угiдь та

Прем' cp-MiHicTpy Украiни
IIIццралю Д.Д.
вул. Грушевського, 1212,

м. КиiЪо 01008

IIIановний Щенисе Анатолiйовичу!

пересiчних мисливцiв деякими новими приписами наказу MiHicTepcTBa
розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни вtд25.02.202|
N9 З95 <Про внесення змiн до наказу MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продовольства Украiни вiд 13 лютого 2013 року Ns 96) (далi - нак€в Nч З95),
якими затверджено <Розмiри плати за послуги, якi надаються територiальними
органами та бюджетними установами, що наJIежать до сфери управлiння
,.Щержавноi служби УкраТни з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту
споживачiв> (далi - Розмiри), викладенi у новiй редакцii. Власне обурення
викликЕtли пункти 1.15 i 1.16 у роздiлi III Розмiрiв.

Як, вiдомо, згiдно з пунктом 4 частини 1 cTaTTi 5 Закону УкраiЪи <Про
адмiнiстративнi послуги), (далi - Закон Jф 5203-VI) платнiсть або безоплатнiсть
надання адмiнiстративноi послуги встановлюються виключно законами, якi
регулюють суспiльнi вiдносини щодо надання адмiнiстративних послуг.

У чинному законодавствi ми не виявили прямоТ вказiвки на те, що
проведення епiзоотичного обстеження мисливських угiдь чи погодження
вiдкриття полювання на територii конкретного мисливського господарства €

адмiнiстративною послугою, яка здiйснюеться на платнiй ocHoBi.
OKpiM того, ще у 2006 роЦi Кабiнет MiHicTpiB Украiни своiм

розпорядженням вiд 15 лютого 200б р. JФ 90-р ухвuulив <Концепцiю розвитку
системи надання адмiнiстративних послуг органами виконавчоi влади> (далi -
Концепцiя). У <<Загальних положеннях> Концепцii чiтко та однозначно сказано,
що (Державнi послуги надаються органами державноi влади (в основному
виконавчоТ) та державними пiдприсмствами, установами, органiзацiями, а
також органами мiсцевого самоврядування в порядку виконання делегованих
державою повноважень за рахунок коштiв державного бюджету>.

Там же також сказано, що <Контрольна дiяльнiсть адмiнiстративного
органу (перевiрки, ревiзii, iнспектування тощо) не € адмiнiстративною
послугою. Спецiально yTBopeHi для проведення контролю органи не можуть
надавати платних послуг, пов'язаних з виконанням ними контрольних
функцiй>.

Як вiдомо, користувачi мисливських угiдь (та й пересiчнi мисливцi
також) сплачують встановленi податки до державного бюджету. Зобов'язуючи
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ix оплачувати фактично контрольну дiяльнiсть адмiнiстративного органу,
спецiально створеного для iнспектування, головний виконавчий орган краТни
не тiльки суперечить вимогам законодавства, €ше це може призвести до
занепаду гаrrузi мисливського господарства Украiни, позбавивши роботи
десятки тисяч працtвникiв зазначенот та супутнiх галузей (виробництва,
торгiвлi тощо). Нагадаемо, Що законодавством УкраiЪи охорона, вiдтворення
та пiдгодiвля державного мисливського фонду (мисливських тварин)
покладено на користувачiв мисливських тварин за Iх рахунок. Знищення ж цих
користувачiв призведе до переведення мисливських угiдь iз користування
ocTaHHix в державний мисливський резерв (або запас), тобто - rx охорона,
вiдновлення та пiдгодiвля ляжуть тягарем на видатки державного бюджету.

ТIТПЦ93ЦЦй ЩеНИСе Анатолiйовичу! Сподiвасмося на Ваше державницьке
розумiння' допомогУ та скасуваннЯ непроаналiзованого' нО нашУ Д}мку,
рiшення щодо платного проведення епiзоотичного обстеження мисливських
угiдь. Щодо виявлення випадкiв захворювань тварин, погiршення стану
середовища ik перебування, то користувачi мисливських угiдь i так за
законодавством повиннi негайно повiдомляти вiдповiднi державнi служби.

у iншому випадку Асоцiацiя та if члени з€tлишають за собою право
проведення мирноi акцii пiд стiнами Кабiнету MiHicTpiB Украiни iз своiми
вимогами.

,.Щодаток: Аналiтична записка фахiвцiв Асоцiацii на б арк.у 1 прим.

З повагою

Перший вiцепрезидент Асоцi ' В.О. Червоний
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Громадська спiлка
<<ВсеукраТнська асоцiацiя

мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь>>

АНАЛIТИЧНА ЗЛПИСКА
28.07.2021l

Першому вiцепрезиденту
Асоцiацii

Червоному В.О.

IIIдц65ций BiKTope олександровичу!

На виконання ВашоТ вказiвки, мною розглянуто та проаналiзовано
СитУацiю iз черговою спробою органiв виконавчоТ влади Украiни знищити
гzLлузь мисливського господарства в KpaTHi, яка охоплюе та впливас на значну
Кiлькiсть електор€Lльного населення Украiни (майже мiльйон мисливцiв,
приблизно 10 тисяч працiвникiв мисливськоi галузi, якi охороняють та
вiдтворюЮть державний мисливський фонд Украiни, а також десятки тисяч
ПРацiвникiв супутнiх галузей - виробникiв мисливськоi зброi та боеприпасiв,
вiдповiдного одягу, мисливського та туристичного обладнання тощо, якi, мiж
iНШим, регулярно та беззаперечно сплачують податки до державного та
мiсцевих бюджетiв краiни).

Уважний розгляд законодавства та нормативно-правових aKTiB з цього
питання, на нашу д}мку, дозволяе зробити TaKi висновки.

Наказом MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського
ГОСПОДаРства Украiни вiд 25,02.2021 }lb 395 <Про внесення змiн до нак€ву
MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продовольства УкраТни вiд 13 лютого 2ОlЗ
року J\b 96) (далi - Haкzrз J\b 395), яким затверджено <<Розмiри плати за послуги,
яКi наДаЮться територiальними органами та бюджетними установами, що
Н€LПежаТЬ до сфери управлiння,Щержавноi служби Украiни з питань безпечностi
ХаРЧОВих продуктiв та захисту споживачiв> (далi - Розмiри) викладенi у новiй
РеДаКцii. Власне обурення виклик€ши деякi HoBi пункти, затвердженi у роздiлi
III <ЗДiйснення протиепiзоотичних заходiв, у тому числi профiлактичних,
дiагностичних, з лiквiдацii хвороб тварин та ix лiкування> Розмiрiв, а саме -
пункти 1.15 i 1.16:

Ns Найменування послуги, Одиниця вимiру
Кiлькiсть прожиткових

MiHiMyMiB для
працездатних осiб

1.15 Проведення епiзоотичного обстеження
мисливських угiдь до 1000 га 0,06706

1.16 Проведення епiзоотичного обстеження
мисливських угiдь кожна наступна 1000 га

0,060з5
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Як, вiдомо, вiдповiдно до приписiв пункту 4 частини 1 cTaTTi 5 Закону
Украiни пПро адмiнiстративнi послугиD (д-i - Закон J\Ъ 520З-VI) платнiсть або

cTaTTi Закону

безоплатнiсть надання адмiнiстративноТ послуги встановлюються виключно
законами, якi регулюють суспiльнi вiдносини щодо надання адмiнiстративних
послуг. Приписи деяких пунктiв cTaTTi 1l <Г[лата за надання адмiнiстративних
послуг (адмiнiстративний збiр)> цього Закону Jф 5203-VI також визначають:

(l. При наданнi адмiнiстративних послуг у випадках, передбачених
законом, справляеться плата (адмiнiстративний збiр).

б. Стягнення за надання адмiнiстративних послуг буль-яких додаткових
не передбачених законом платежiв або вимагання сплати будь-яких додаткових
коштiв забороняеться.

7. Орган виконавчоi влади, iнший державний орган, орган влади
АвтономноТ Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, ix посадовi
особи не можуть надавати iншi платнi послуги).

Подальший екскурс у нашi закони та нормативно-правовi акти, якi
стосуються питання, яке ми сьогоднi розглядаемо, виявив таке.

У Законi Украiни <Про ветеринарну медицину> е пункт б статгi 49
<<Ветеринарнi документи) наголошуе, що <Видача ветеринарних документiв
здiйснюсться на платнiй ocHoBi. Методика розрахунку плати за видачу
ветеринарних документiв затверджу€ться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни>. OKpiM
того, у цiй cTaTTi с iншi пункти:

(1. Видача ветеринарних документiв здiйснюеться з метою
пiдтвердження стану здоров'я тварин та ветеринарно-санiтарного статусу
потужностей, окремих територiй (зон, регiонiв або компартментiв).

2. Перемiщення тварин, побiчних продуктiв тваринного походження,

репродуктивного матерiалу, бiологiчних продуктiв супроводжу€ться такими
ветеринарними документами:

l) мiжнародними ветеринарними сертифiкатами - при перемiщеннi за
межi Украiни;

2) ветеринарними свiдоцтвами - при перемiщеннi в межах територiТ
Украiни. ,,

3. Для iдентифiкацiT тварини видаеться ветеринарний паспорт, що
мiстить iнформацiю про власника тварини, опис тварини, вiдомостi про if
маркування, стан здоров'я, дiагностику, вакцинацiю, лiкування, iншi
протиепiзоотичнi заходи щодо тварини, а також ветеринарно-санiтарний стан
господарства, в якому вона утримуеться.

4. Мiжнароднi ветеринарнi сертифiкати видаються державними
ветеринарними iнспекторами та офiцiйними ветеринарними лiкарями.

Ветеринарнi свiдоцтва та ветеринарнi паспорти на тварин видаються
державними ветеринарними iнспекторами, офiцiйними ветеринарними
лiкарями та лiцензованими ветеринарними лiкарями, уповноваженими на
видачу таких свiдоцтв та паспортiв. Порядок надання повноваження
лiцензованим ветеринарним лiкарям на видачу ветеринарних свiдоцтв та
ветеринарних паспортiв на тварин затверджуеться центр€tльним органом
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виконавчоl влади, що забезпечуе формування та реалiзацiю державноi полiтики
у сферi ветеринарноi медицини.

5. Ветеринарнi документи можуть видаватися в паперовiй таlабо
електроннiй формi. Видача та обiг ветеринарних документiв в електроннiй
формi здiйснюються З урахуванням вимог, визначених Законом Украiни <про
електроннi документи та електронний документообiг> та Законом Украrни
<Про електроннi довiрчi послуги>.

7. Видача ветеринарних документiв здiйснюеться протягом одного
робочогО днЯ пiсля подання заявником ycix необхiдних loKyMeHTiB, а увипадках, передбачених законодавством, пiсля проведення огляду тварин,
побiчних продуктiв тваринного походження, репродуктивного матерiалу,
бiологiчних продуктiв, проведення профiлактичного карантину тварин таlабо
отримання результатiв вiдповiдних лабораторних таlабо iнших дiагностичних
дослiджень (випробувань).

8. Пiдставою для вiдмови у видачi ветеринарних документiв е:
1) вiдсутнiсть iдентифiкацiТ та реестрацii тварин, якщо ik необхiднiсть

передбачена законодавством ;

2) невиконання ветеринарно-санiтарних заходiв, передбачених
законодавством про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, наявнiсть
ознак можливого захворювання тварин або iнформацii про таке захворювання
на вiдповiднiй потужностi таlабо окремiй територiт (зонi, регiонi або
компартментi);

з) неможливiсть проведення огляду тварин, побiчних продуктiв
тваринного походження, репродуктивного матерiалу, бiологiчних продуктiв;

4) вiдсутнiсть iнформацii про епiзоотичне благополуччf, мiсцевостi
походження та ветеринарно-санiтарний стан тварин, побiчних продуктiв
тваринного походження, репродуктивного MaTepiaтry, бiологiчних продуктiв;

5) вiдсутнiсть ветеринарноi обробки тварин, ik карантинування, якщо
законодавством передбачена необхiднiсть такоi обробки або карантинування;

6) вiдсутнiсть експертного висновку за результатами вiдповiдних
лабораторних дослiджень (випробуваrrь) про вiдповiднiсть законодавству,
якщо законодавство передбачас наявнiсть такого експертного висновку.

9. Iнформацiя про ветеринарнi документи вноситься до единого
державного ресстру ветеринарних документiв. Порядок видачi ветеринарних
документiв та ведення Сдиного державного реестру ветеринарних документiв
затверджуеться центрutльним органом виконавчоI влаци, що забезпечуе
формування та реалiзацiю державноi полiтики у сферi ветеринарноi
медицини).

Як бачиМо, у зЕвначенiй cTaTTi 49 Закону УкраiЪи <<Про ветеринарну
медицину)) конкретно та прямо не зазначено, що погодження вiдкриття
полювання на територiI конкретного мисливсЬкого господарства е
адмiнiстративна послуга, яка здiйснюеться на платнiй ocHoBi.

!о речi, icHye постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2l листопада
201'З р. JФ 857 <Про затвердження Порядку видачi ветеринарних документiв>,
яким чiтко визначено таке:
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<3. Об'екти державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду
супроводжуються такими ветеринарними документами:

мiжнароднi ветеринарнi сертифiкати (дл" краiн СНД - ветеринарнi
свiдоцтва форми J\Ъ 1, 2 та3) - пiд час перемiщення за межi УкраТни;

ветеринарнi свiдоцтва (дл" УкраiЪи - форми J\Ф 1 та 2) - пiд час
перемiщення за межi територii Автономноi Республiки Крим, областей, мм.
Кисва та Севастополя, районiв, MicT (KpiM харчових продуктiв тваринного та

рослинного походження для споживання людиною);
ветеринарнi довiдки - пiд час перемiщення в межах району (KpiM

харчових продуктiв тваринного та рослинного походження для споживання
людиною)>.

Уважний розгляд приписiв новоТ редакцii Закону Украiни кПро
ветеринарну медицину)) (далi - Закон Ns 1206-IX) виявив, що у ньому icHye

роздiл ХV (ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕКДНI ПОЛОЖЕННrЬ, у якому е пункт 10

про внесення змiни до деяких законодавчих aKTiB Украiни, у тому числi
пiдпункт 11, що пропонуе внесення змiн до Закону УкраiЪи <Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин) (далi -
Закон J\Ъ 2042-VПI), а пiдпункт 11.28 доповнюс цей Закон роздiлом VI-1 такого
змiсту: <роздiл VI-l. дЕРжАвLil,Й контроль ЗА дотримАннrIм
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОБIЧНI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕНFUI, ВЕТЕРИНАРНУ МЕДИIД4НУ ТА БЛАГОПОЛУЧWI
ТВАРИН). Роздiл включа€ ciM статей за номерами 40l - 407. Уважно
прочитаемо лише статтю 40) такого змiсту:

<Стаття 40-5. ,Щержавний контроль мисливських та рибальських угiдь
1. Компетентний орган забезпечуе проведення iнспектувань

мисливських та рибальських угiдь у порядку, визначеному центрЕ}льним
органом виконавчоi влади, що забезпечус формування та реалiзацiю державноТ
полiтики у сферi безпечностi та окремих пок€lзникiв якостi харчових продуктiв
та у сферi ветеринарноI медицини, вiдповiдно до щорiчного плану державного
контролю з перiодичнiстю, що з€UIежить вiд епiзоотичноi ситуацii на
вiдповiднiй територii. Вiдкриття мисливського сезону та сезону рибальства на
певнiй територiТ забороняеться, якщо за результатами iнспектування
вiдповiдних мисливських та рибальських угiдь пiдтверджено невiдповiднiсть
цiеi територii вимогам законодавства про ветеринарну медицину та
благополуччя тварин.

2. Користувачi мисливських та риба-гtьських угiдь зобов'язанi
iнформувати територiальний орган компетентного органу про пiдозрiлу
(нетипову) поведiнку тварин та пiдозрiлi випадки загибелi тварин на
вiдповiднiй територii. На пiдставi отриманоi iнформацii територiальний орган
компетентного органу органiзовус позаплановi iнспектування вiдповiдних
мисливських та рибальських угiдь, огляд туш тварин та вiдбiр зразкiв для
проведення лабораторних дослiджень (випробувань), необхiдних для
встановлення дiагнозу на наявнiсть хвороб тварин або виключення пiдозри

щодо наявностi таких хвороб>.
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Як можемо вiдмiтити, вищезазначенi приписи цього Закону не
передбачають справлення плати (адмiнiстративного збору) за TaKi
адмiнiстративнi послуги, як того вимагае Закон Jtib 520З-U для законного
встановлення такоI плати (збору).

OKpiM iншого, уважний розгляд частини першоТ cTaTTi 40) Закону Nч
2042-YIII зазначае, що проведення iнспектувань мисливських та риба-пьських
угiдь проводиться у порядку, визначеному центршIьним органом виконавчоi
влади, що забезпечуе формування та реалiзацiю державноi полiтики у сферi
безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв та у сферi
ветеринарноi медицини, вiдповiдно до щорiчного плану державного контролю
з перiодичнiстю, що залежить вiд епiзоотичноi ситуацii на вiдповiднiй
територii. По-перше, нами не виявлено затвердженого порядку проведення
iнспектувань мисливських i риболовних господарств, по-друге, щорiчний план
державного контролю може i не мати щорiчноi перiодичностi, так як це
з€Lлежить вiд епiзоотичноi ситуацiТ на вiдповiднiй територii. OKpiM того,
частина друга згаданоi cTaTTi зобов'язус користувачiв мисливських угiдь
iнформувати територiальний орган компетентного органу про пiдозрiлу
(нетипову) поведiнку тварин та пiдозрiлi випадки загибелi тварин на
вiдповiднiй територii, i на пiдставi (цiеТ, - В.Я.) отриманоi iнформацii
територiальниЙ орган компетентного органу органiзовуе позаплановi
iнспектування вiдповiдних мисливських та рибальських угiдь, огляд туш
тварин та вiдбiр зразкiв для проведення лабораторних дослiджень
(випробувань), необхiдних для встановлення дiагнозу на наявнiсть хвороб
тварин або виключення пiдозри щодо наявностi таких хвороб. Якщо ж такоi
iнформацiТ до такого органу не надходило, на пiдставi чого та, головне, що
вони будуть шукати в мисливських угiддях?!.

Що того ж, уважне ознайомлення на сайтi Верховноi Ради Украiни iз
текстом Закону J\Ъ 2042-VIII, виявляе TaKi примiтки: на титульному аркушi -
кJ\Ъ 1206-IX вiд 04.02.202l - вводиться в дiю з 2I.0З.202З>> (Роздiл VI-l
(ДЕРЖАВIflДZ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАНFUIМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ПОБIЧНI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕНFU[, ВЕТЕРИНАРНУ
МЕДИI]ИНУ ТА БЛАГОПОЛУЧЧrI ТВАРИН> - {Закон доцовнено роздiлом
И-1 згiдно iз Законом J\b l206-IX вiд 04.02.202\ - вводиться в дiю з
21.0з.202з\).

Таким чином, можна стверджувати, що у любому випадку роздiл IV-l
Закону J\b 2042-VIII на цей час ще не набрав чинностi!

Наприкiнцi, думаю, слушно додати ще два моменти.
По-перше, icHye стаття 19 <Консультативна пiдтримка суб'сктiв

господарювання> Закону Украiни пПро ocHoBHi засади державного нагляду
(контролю) у сферi господарськоi дiяльностi> (Закон }Гs 877-V), яка у своiй
частинi першiй наголошуе, що <Органи державного нагляду (контролю)
безоплатно надають суб'ектам господарювання письмовi консультацii щодо
вимог до провадження вiдповiдноi господарськоi дiяльностi таlабо щодо
здiйснення державного нагляду (контролю)>.
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По-друге, чинн]
ще у 2006 роцi Кабiнс
2006 р. J\Ъ 90-р
адмiнiстративних п(
положеннях)) цiеТ Ко

склад Кабiнету MiHicTpiB Украiни повинен знати, що
MiHicTpiB Украiни своiм розпорядженням вiд 15 лютого
ухв€Lлив <Концепцiю розвитку системи надання

ослуг органами виконавчоi влади)). У <<Загальних
нцепцii чiтко та однозначно сказано, що <Послуги, що

наДаЮться органами державноi влади, органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами, органiзацiями, якi перебувають в ik управлiннi,
становлять сферу публiчних послуг.

Щержавнi послуги надаються органами державноi влади (в основному
ВИКОнавчоТ) та державними пiдприсмствами, установами, органiзацiями, а
ТаКОЖ ОРГанаМи мiсцевого самоврядування в порядку виконання делегованих
державою повноважень за рахунок коштiв державного бюджету>.

Там же також ск€вано, що <Контрольна дiяльнiсть адмiнiстративного
ОРГаНУ (перевiрки, ревiзii, iнспектування тощо) не е адмiнiстративною
ПОСЛУГою. Спецiально yTBopeHi для проведення контролю органи не можуть
наДавати платних послуг, пов'язаних з виконанням ними контрольних
функцifu.

У КОНцепцii також визначено: <,.Щля забезпечення розвитку системи
наДання адмiнiстративних послуг необхiдно розв'язати TaKi проблеми:

НеОбrрУнтоване справляння плати або необrрунтовано великi розмiри
плати за надання окремих видiв адмiнiстративних послуг;

фактичне зобов'язання фiзичних та юридичних осiб отримувати супутнi
платнi послуги;

вlднесення до повноважень одного органу здiйснення контролю
надання вiдповiдних послуг).

ЩОдо плати за адмiнiстративнi послуги, у Концепцii е спецiальний
РОЗДiЛ, У яКОМУ, KpiM iншого, визначено таке: <Особливо акту€tльними е
ПРОбЛеми вiднесення окремих видiв адмiнiстративних послуг до платних,
обrрунтованостi розмiрiв плати за них, прозоростi цього процесу.

Надання адмiнiстративних послуг на платнiй (безоплатнiй) ocHoBi,
ПеРелiки адмiнiстративних послуг, а також розмiр плати за адмiнiстративнi
ПОСЛУГИ (У фiксованому розмiрi на piBHi середньоi собiвартостi надання даного
виду послуг) повиннi визначатися виключно законами)).

На МоЮ д}мку, викликае здивування, що сучасний склад Кабiнету
MiHicTpiB Украiни не враховуе напрацювання своТх попередникiв i не виконуе
затверджену та не скасовану Кабiнетом MiHicTpiB Украiни Концепцiю.

Прошу пiдписати звернення до Прем'ер-Мiнiстра Украiни Т[Iмигаля Д.Д.,
ПРОеКТ якого додасться, а також до цього звернення додати нашу аналiтичну
записку.

нии
ет

З повагою

Керiвник апарату Асоцiацii
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