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Щодо розгляду листа

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 
від 09.08.2021 № 25914/0/2-21 Міністерство економіки України розглянуло 
лист громадської спілки «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів 
мисливських угідь» від 30.07.2021 № 28 щодо неправомірності встановленої 
наказом Мінекономіки від 25.02.2021 № 395 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 
2013 року № 96» плати за проведення епізоотичного обстеження мисливських 
угідь і необхідності її скасування та повідомляє.

На сьогодні проведення обов’язкового епізоотичного обстеження 
мисливських угідь з метою відкриття мисливського сезону на певній території 
здійснюється відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про 
ветеринарну медицину» прийнятого 25 червня 1992 року за № 2498-XІІ.

Розміри плати за послуги, які надаються територіальними органами та 
бюджетними установами, що входять до сфери управління Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в 
редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 25.02.2021 № 395 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого    
2013 року № 96», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2021 
за № 315/35937, зокрема щодо проведення епізоотичного обстеження 
мисливських угідь, приведені до рівня економічно обґрунтованих витрат з 
урахуванням техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням 
ставок податків і зборів, нарахувань на заробітну плату, накладних витрат, що 
виникають за умови надання платних послуг, витрат з оновлення основних 
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засобів та унеможливлення встановлення різної вартості за одну і ту ж саму 
послугу різними установами.

Відповідно до статті 405 Закону України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин», яка, 
відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» прийнятого        
04 лютого 2021 року за № 1206-ІХ, вводиться в дію з 21.03.2023, 
компетентний орган (Держпродспоживслужба) забезпечує проведення 
інспектувань мисливських та рибальських угідь у порядку, визначеному 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, відповідно до 
щорічного плану державного контролю з періодичністю, що залежить від 
епізоотичної ситуації на відповідній території. Відкриття мисливського сезону 
та сезону рибальства на певній території забороняється, якщо за результатами 
інспектування відповідних мисливських та рибальських угідь підтверджено 
невідповідність цієї території вимогам законодавства про ветеринарну 
медицину та благополуччя тварин.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 частини другої статті 2 Закону 
України «Про адміністративні послуги», дія цього Закону не поширюється на 
відносини щодо здійснення державного нагляду (контролю), у тому числі 
державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин.

Враховуючи вищезазначене, заходи державного контролю 
(інспектування), в тому числі щодо проведення епізоотичного обстеження 
мисливських угідь для відкриття мисливського сезону на певній території, не є 
адміністративною послугою.
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